
THE
R

HAGU
OAD

RUNNERS

E

-   Ve r zeke r i ngen
-   Hypo theken
-   Pen s i oenadv i e zen
-   Ge l d l en i ngen
-   Be l egg i ngen

Westewagenstraat 54
3011 AT Rotterdam
Telefoon: 010-413 70 33
Telefax: 010-233 03 70
Bankrelatie: ABN-AMRO
Rekeningnr.: 54.05.43.667
K.v.K.nr.: 24099103

A SSURANT I ËN
o n d e r d e e l   v a n   d e   D + F g r o e p

Don   van  Ru i t en

THE
R

HAGU
OAD

RUNNERS

E
Jaargang 25 Maart 2008 

www.hagueroadrunners.nl	 Officieel cluborgaan van de  “The Hague Road Runners”

2nummer2
Hot Road Review

Inf
orm

ati
e	o

ve
r	a

dv
ert

en
tie

tar
iev

en
	ve

rkr
ijg

ba
ar	

bij
:

An
dré

	W
est

erh
uis

,	V
an

	Lo
ost

raa
t	3

3,	2
58

2	X
A	D

en
	Ha

ag

Tel
.	07

0	3
78

	53
	52

	-	E
ma

il	w
esn

et@
wa

na
do

o.n
l

‘Lopers wachten gespannen af op het startschot’  (Fotografie: Sjoerd Luidinga)

Wel	een	record,	maar	geen	wereldtijd
De 34e editie van de Haagse klassieker, de City-Pier-City kende een nieuw record aantal deelnemers: 
24.000 schatte de organisatie zaterdag voorzichtig in. Het onverwacht zachte lenteweer zal daar 
aan bijgedragen hebben. Helaas hielp dat niet bij het neerzetten van een nieuw wereldrecord op de 
halve marathon.

UITNODIGINGUITNODIGINGUITNODIGINGUITNODIGING
voor de Algemene Ledenvergadering van The Hague Road Runners,

maandag 14 april 2008 om 20.30 uur
Voorlopige agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken en evt. mededelingen
4. Notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 29 oktober 2007
5. Verslag van de secretaris over het jaar 2007
6. Verslag van de kascontrole-commissie
7. Verslag van de penningmeester over het jaar 2007
8. Benoeming kascontrole-commissie
9. Verkiezing penningmeester: aftredend Antoinette Jans, aantredend Willem van Prooijen
10. Toelichting op het uitgevoerde beleid over het jaar 2007 door de vertegenwoordigers van:
 - het Bestuur   
 - de Accommodatie- en onderhoudscommissie
 - de Technische Commissie
 - de Barcommissie
 - de Stichting Royal Ten

 - de Communicatie-commissie
 - ZOT-loopgroepen
 - HRR-Conditio
 - Club van 100

11. Uitreiking van de Simon Tuyt wisselbeker
12. Uitreiking van de prestatie- en aanmoedigingsprijzen
13.  Rondvraag
14. Sluiting door de voorzitter

Tot aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen leden voordrachten schriftelijk indienen bij de secretaris. Elke 
voordracht van een tegenkandidaat moet ondersteund worden door tenminste 10 stemgerechtigde leden en voorzien zijn van 
een door de tegenkandidaat ondertekende verklaring dat met de kandidatuur wordt ingestemd.

Leden hebben het recht voorstellen voor de agenda te doen van de algemene ledenvergadering. Zij dienen schriftelijk een voor-
stel in tenminste 1 week voor de algemene ledenvergadering bij het secretariaat van HRR (adres clubgebouw). Over punten die 
niet op de agenda zijn geplaatst kan de algemene ledenvergadering wel spreken maar geen beslissing nemen.

Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de vergadering, dan kunt u toch meestemmen via een volmacht. Maximaal drie volmachten 
per lid is toegestaan. 

Het complete jaarverslag over het jaar 2007, de notulen van de vorige ALV en de volmachten, zijn vanaf 2 april a.s. verkrijgbaar 
(clubhuis). Op aanvraag kunnen genoemde stukken door het secretariaat worden toegezonden.

De City-Pier-City moest het dit jaar zonder grote namen 
doen. De wereldrecordhouder en winnar van vorig jaar, 
Samuel Wanjiru meldde zich enkele dagen van tevoren 
ziek; hij lag met koorts op bed. Ook een andere grote 
naam, de Keniaan Martin Lel, winnaar van de marathons 
in London en New York, liet verstek gaan. Hij is gebles-
seerd. Nederlands titelhouder op de halve marathon bij 
de vrouwen, Merel de Knegt, deed ook niet mee; zij is 
zwanger. Ondanks dit was het een aantrekkelijke wed-
strijd en met het mooie weer een plezier langs de kant 
te staan. Zoveel publiek was nog nooit op de been. Het 
nieuwe parcours dwars door de stad draagt daar zeker aan 
bij. Van enige wind was dit jaar nauwelijks sprake, wel 

zagen lopers zich geconfronteerd met een – vergeleken 
bij de laatste weken – onverwacht hoge temperatuur. De 
drankposten werden onderweg druk bezocht.
Van de Hague Road Runners eindigde twee mannen bij de 
eerste vijf op de vijf en tien kilometer: Huub Redel liep op 
de vijf kilometer naar de finish in een tijd van 17 minuten 
precies en Jeroen Koot stapte op de tien kilometer in 
35:37 over de eindstreep. Op de halve marathon was de 
eerste HRR-loper Roché Silvius. Met een tijd van 1 uur 
12 minten en 44 seconden liep hij zich naar de 49e plaats.

Door:

Hilde Eugelink

The	Hague	Road	Runners	in	Zeeland!
Eens in het jaar organiseren enkele leden een trainingsweekend op een bijzondere buitenlocatie. Een 
heel weekend lang in de buitenlucht om niet alleen te hardlopen, maar ook te fietsen, wandelen en 
feesten! Dit jaar werd een heel bijzondere locatie aangedaan: de jeugdherberg in Domburg, het voor-
malige kasteel Westhove. De lopers werden op zaterdag opgevangen door lopers van atletiekvereni-
ging Dynamica. Een van hen, Hans Corbijn, maakte een verslag voor zijn eigen vereniging.

Tijdens het mooiste weekend van februari verbleven er 
ongeveer 100 leden van de Hague Road Runners uit Den 
Haag op kasteel Westhove in Oostkapelle. Zij hadden daar 
hun jaarlijkse trainingskamp gepland in de aanloop naar de 

City Pier City loop in maart. De HRR is het tegenoverge-
stelde van Dynamica: wel een clubhuis, geen atletiekbaan. 
Het is een enthousiaste groep van in totaal ongeveer 700 
volwassenen.

Alles was perfect geregeld: iedereen werd op vrijdagmid-
dag onthaald en er was een heel programma met wandelen 
met gids in het bos of door Domburg, mountainbiken en 
natuurlijk hardlopen. Dat gebeurde allemaal op zaterdagoch-
tend- en middag en weer op de zondag. Tussendoor stond op 
zaterdagavond een gekostumeerd feest op de planning.

Ruim tevoren had de organisatie Dynamica gevraagd om 
enkele “gidsen” te leveren. Ze wilden graag al lopende de 
Manteling van Walcheren ontdekken. Zodoende stonden 
Jack, Harold, George en Hans op zaterdagmiddag klaar om 
(na de groepsfoto) ieder met ongeveer 15 lopers op pad te 
gaan.

Lees verder op pagina 3
‘Ongerepte stranden met de voor Zeeland karakteristieke 
stormbrekers’
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�	 COMMISSIES	&	BESTUUR

Berichten	vanuit	het	bestuur
In de Bestuursvergadering van 12 februari 2008 is het 
volgende aan de orde gekomen:

- Het Serviceteam van de gemeente heeft weer hulp aan-
geboden voor het verrichten van allerlei klussen. Op  
2 april zullen de medewerkers komen.

- Het parkeerterrein is een groot zorgenkind geworden 
van het bestuur. Het terrein is helemaal afgegraven 
en door het plaatsen van een hek, kunnen we er niet 
parkeren. De indeling is nog niet duidelijk te zien, maar 
het aantal parkeerplaatsen zal wel minder worden. Jelle 
voert vele  gesprekken hierover met de gemeente.  

- Henk van Leeuwen is begonnen met een blessure-
groep voor zijn lopers. Het bestuur wil graag deze 
blessuregroep uitbreiden voor alle lopers en zal dit op  
25 februari met de TC bespreken.

- De verlichting bij het pad achter de club ontbreekt 
momenteel. Hier wordt aan gewerkt: voor een nieuwe 
kabel moet er een diepe gleuf  gegraven worden. 

- Het bestuur wil nogmaals aandacht vragen voor het 
volgende:

 Soms bereikt het bestuur een verzoek om het clubhuis 
te mogen gebruiken voor andere activiteiten. 

 Het bestuur kan vanwege verzekering- en belasting-
technische redenen hier alleen maar positief op reage-
ren als de activiteit voor clubleden is en gerelateerd aan 
het hardlopen. Voor de duidelijkheid: 

 een trouwerij kan dus niet, maar een reanimatiecursus 
of een cursus Pilatus wel. 

De volgende bestuursvergaderingen in 2008 staan gepland 
op 11 maart, 6 mei en 17 juni.

Door:

José Willemse

2e Secretaris HRR

Woord	van	de	Penningmeester
Als afscheid nemend bestuurslid mag ik een column schrijven. We komen nu de winter uit, gaan de 
zomer in. Het is het natuurlijke moment om vooruit te kijken. En nu ik het bestuur van The Hague 
Road Runners verlaat, kijk ik ook terug. 

Het waren leuke jaren, maar ook heel druk. Té druk 
op dit moment, daarom ook deze stap. Momenten 
van vreugde, maar ook momenten van verdriet. 

Klein verdriet, als het niet zo mee zat. Maar ook groot 
verdriet, bij het overlijden van Amar en Marian. De groep 
van Jacques, die verslagen terug kwam en steun nodig 
had. Maar ook begeleiding van de politie, die haar werk 
nauwgezet en zorgvuldig deed. En iedereen die er was, op 
de hoogte houden. Het immense verdriet bij de plechtig-
heden rondom de crematie van Marian. Kleine vreugde, 
wanneer ik na een hectische dag mijn gedachten tijdens 
het lopen de vrije gang kon laten gaan en daarna alle mui-
zenissen kwijt was. Grote vreugde, zoals na een geslaagde 
loop, de CPC, Zorg & Zekerheid, een marathon.

Met de club is er ook heel veel gebeurd. Het clubhuis ken-
nen we bijna niet meer terug, na zo’n acht à negen jaar: 
frisse kleedkamers,  bankjes met wieltjes, spiegels  en 
schaamschotten (alleen in de dameskleedkamers geloof 
ik, in de herenkleedkamers kom ik nooit). Kantine met 
geluidisolerend plafond, nieuw barmeubel, gemakkelijk 
schoon te houden linoleum, nieuw meubilair. Fantastische 
keuken. En wat te zeggen van al het groen en het mooie 
terras! Dat hebben we met zijn allen voor elkaar gebokst!

Toch gaat het niet alleen om de materiele kant. We heb-
ben hele discussies gehad, in het bestuur, over het reilen 
en zeilen van de club. Is het instellen van een vertrou-
wenspersoon nu een teken van zwakte of een teken van 
kracht? Ik ben overtuigd van het laatste. En nu het zo 
druk is in de kleedkamers, moeten we dan maar niet een 
dameskleedkamer opofferen? Stel je eens voor, je komt 
als dame bij een hardloopclub, en je ziet dat er van de vier 
kleedkamers er maar ééntje voor de dames, waar iedereen 
hutje mutje zit, en er zijn er drÍe voor de heren, waar ze 

alle ruimte hebben? Voel 
je je dan welkom?  En 
faciliteiten voor vrouwe-
lijk hardlooptalent? Dat 
moeten we bieden! 

En de financiën, last but 
not least. Het was een 
uitdaging om de club zo 
goed te leren kennen. 
Wat zijn de zwakke pun-
ten, wat zijn de sterke 
punten? Hoe leggen 
we een goede financi-
ele basis? Ik ben ervan 
overtuigd dat we die met 
de maatregelen die we genomen hebben, bezitten en ik 
heb alle vertrouwen in de toekomst van onze club. Het is 
allemaal mensenwerk, en dat is goed. Het is heel belang-
rijk dat we het clubgevoel en het gezellig samen zijn hoog 
in het vaandel houden. Samen zijn wij The Hague Road 
Runners, een club om trots op te zijn!

Door:

Antoinette Jans

Het	werk	achter	de	schermen...
Hier is dan een stukje vanuit de webcie, want er valt wel 
wat te melden over de websites van HRR. 
Ten eerste heeft de webcie versterking gekregen van Huub 
Redegeld. Hij onderhoudt voortaan de site van het HRR 
Racing Team (www.hrr-racingteam.nl). Hij is voort-
varend aan de slag gegaan met foto’s van het Racing Team 
in de nieuwe kleding. Dit betekent niet dat er verder geen 
behoefte is aan versterking. Ondergetekende kan vanwege 
rugproblemen nog steeds niet lopen en komt derhalve nau-
welijks meer op de club. Het zou fijn zijn iemand erbij te 
hebben die op de hoogte is van wat er speelt en daar leuke 
dingen mee doet op de site. Als je geïnteresseerd bent, 
neem dan contact op met ondergetekende.

Ten tweede is er besloten de mogelijkheid te bieden adver-
tenties te plaatsen op de website. Potentiële adverteerders 
worden daarover binnenkort benaderd en ook op de site 
zelf zal dat tot uiting komen. Bent u ondernemer en wilt 
u een advertentie plaatsen? Neem dan contact op met 
ondergetekende om naar de mogelijkheden en de tarieven 
te vragen.

Tenslotte houdt Izaak Luteijn, naast al het andere werk 
dat hij doet voor de club, ook op dagelijkse basis de 
clubhuiskalender, de wedstrijdkalender en de uitslagen op 
de website bij. Interessant voor ieder lid van HRR! Neem 
maar eens een kijkje op www.hagueroadrunners.nl.

Door: 

Theo Smit

Colofon
The Hot Road Review is een uitgave van The Hague Road Runners. Het staat iedereen vrij stukken in te sturen 
voor plaatsing in de clubkrant. De redactie behoudt zich het recht voor stukken zonder opgave van redenen 
te weigeren of in te korten. De sluitingsdatum voor de volgende editie is vastgesteld op woensdag 14 mei. 
Stukken aanleveren kan via redactie@hagueroadrunners.nl of Heugelink@telfort.nl

Redactie – André Westerhuis, Hilde Eugelink, Sarah Mollink
Advertententies – Informatie over advertentietarieven is verkrijgbaar bij André Westerhuis (zie clubinformatie 
pag. 12)
Vormgeving – Grafische Bedrijf Oranje van Loon
Drukwerk – Grafische Bedrijf Oranje van Loon
Fotografie – Hilde Eugelink, André Westerhuis, Sarah Mollink en vele leden
Ledenadministratie – Voor wijzigingen in de adressering, neem contact op met Avram den Heijer (zie  
clubinformatie pag. 12).

Runner	gewonnen?
‘Notaris’ van de 2-maandelijkse trekking was dit keer de heer P. Slijpen, vrijwillig barmedewerker op de zondag. Na 
het verwijderen van de kaart van Herman van der Stijl, voorzitter Barcie, zijn de volgende winnaars van een barkaart 
overgebleven:

20 euro: 
Willem van Prooijen 
 
10 euro: 
Ton Bakhuis 
Avram den Heijer 
Nol Overvliet 
Raimond Spaans 
Willem Ton....... 
José Willemsen 
 

5 euro: 
Paul van Dunné 
Marijke Hoff 
Wouter V..... 
Ed Zijl

Door:

Ruud van Groeningen
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“ Wie de sok past, …trekke hem aan!”

In het vorige artikel heb ik u kennis laten maken met het doel van de Roparun en 
de inspanningen van het team de Haegsche Ooievaar Runners. Ik heb tevens aangegeven, welke 
plannen we hebben met betrekking tot de sponsoring van ons team en hoe we “supported by the 
Hague Road Runners” gestalte kunnen geven. Amper twee maanden verder kan ik u de eerste posi-
tieve resultaten en de voortgang van de diverse acties al melden.

Roparun	2008

- Alle Roparun loten zijn verkocht, evenals de Roparun 
plantjes (met dank aan Peter Bernard);

- Wij hebben van het bestuur ruimte gekregen op de 
informatieborden in de kantine om ons team te promo-
ten. Voortaan komt u ons op een van de informatiebor-
den herkenbaar tegen;

- Tijdens de Clingendaalcross zijn wij met een stand 
vertegenwoordigd geweest en hebben wij ruim veertig 
paar Roparun sokken verkocht;

- Afgelopen zondag 9 maart zijn wij prominent aan-
wezig geweest bij de voorjaarsklassieker “De 20 van 
Alphen”. Ook hier hebben wij Roparun sokken ver-
kocht en geflyerd. De “Ropi vogel”, de mascotte van 
de Roparun, heeft ons hier bij geholpen;

- De inschrijving voor het “Roparun diner” verloopt 
voorspoedig, hetgeen niet verwonderlijk is. Voor een 
gering bedrag dat geheel ten bate komt van het goede 
doel, wordt namelijk een uitstekend 4-gangen menu 
geserveerd;

- De “show cards” staan al in behoorlijk wat winkels. 
Toch wil ik ieder clublid uitdagen om via de P.R. com-
missie van de Haegsche Ooievaarrunners ( zie publi-
catie bord ) één of meerder show cards bij winkels of 
bedrijven weg te zetten;

- Tenslotte is er nog de “spullenmarkt” op 
“Koninginnedag”. Schroom niet, maar lever via de 
P.R. commissie ( zie publicatie bord ) goed verkoop-
bare spullen aan, of maak een afspraak om ze te laten 
ophalen.

Wat doen wij ook alweer?
Het doel van de “Haegsche Ooievaar Runners” is zoveel 
mogelijk geld bijeen te brengen ten behoeve van de “ 
Stichting Roparun Palliatieve Zorg”. Het middel dat we 
gebruiken is de enorme sportieve prestatie, die we met 
zijn allen gaan leveren. Het hele team oefent hier stevig 
voor:
- Op iedere laatste woensdagavond van de maanden 

januari, februari en maart trainen de Roparunlopers 
gezamenlijk onder leiding van Bert Donnars;

- Op zaterdag 9 februari hebben we de eerste voltallige 
teamtraining gehad op een parcours rond het clubge-
bouw. De teamleden hebben elkaar beter leren kennen, 
hebben aan elkaar kunnen wennen en ook hebben wij 
de eerste ‘problemen’ ervaren waar wij in het “echt” 
tegen bestand dienen te zijn;

- Op zaterdagavond 8 maart hebben wij de eerste 
avondtraining gehad. Rond half vijf in de namiddag 
zijn wij gestart voor een tachtig kilometer loop. Het 
door Izaak Luteijn uitgezette parcours voerde ons door 
het Westland, Midden-Delfland tot aan Schiedam en 
via De Zweth, Delft en Pijnacker weer terug naar het 
clubgebouw, waar we midden in de nacht nog van een  
heerlijke maaltijd hebben genoten. De tocht was pittig, 
we hebben fouten gemaakt, maar we hebben wederom 
veel geleerd in de voorbereiding naar de Roparun.

Wat gebeurt er met de opbrengst?
Al eerder heb ik voor u een kleine greep gedaan uit de 
bijna honderd projecten die de afgelopen jaren reeds door 
de “Stichting Roparun Palliatieve Zorg” zijn gerea-
liseerd. Ik heb daarbij met name stil gestaan bij de pro-
jecten ten behoeve van jeugdige kankerpatiënten. Er zijn 
uiteraard ook veel projecten gerealiseerd voor een grote 
groep, niet aan leeftijd gebonden, kankerpatiënten, zoals:
- Vakantie woningen; op diverse parken in Nederland, 

waar patiënten samen met hun familie even kunnen 
genieten van een weekje vakantie;

- Realisatie van inloophuizen; bestemd voor mensen 
met kanker en hun naasten;

- Hoofdhuidkoelers in drieëndertig ziekenhuizen. Met 
deze koelers kan haaruitval ten gevolge van een che-
mokuur zoveel mogelijk en soms helemaal worden 
voorkomen;

- Realisatie en ondersteuning van hospices door het hele 
land;

- Realisatie van familiehuis “De Homerun” bij de 
nieuwbouw locatie van de Daniël de Hoedkliniek;

- Internet aansluitingen en laptops voor de oncologie 
afdeling van de Daniël de Hoedkliniek.

Dit is uiteraard maar een kleine greep uit de grote hoe-
veelheid van projecten. U kunt via www.roparun.nl 
veel uitgebreider kennis nemen van de inhoud van de 
projecten. U kunt uiteraard ook via www.haegsche-
ooievaarrunners.nl meer informatie over ons team en 
onze activiteiten krijgen.

En wat doet u zelf?
Beste Hague Road Runner, u hebt de moeite genomen om 
dit artikel te lezen. U vindt het allemaal mooi en prachtig. 
Een goed doel behoeft ondersteuning en u bent blij, dat 
anderen er zich daadwerkelijk mee bezig houden. Een 
menselijke reactie, maar hierbij roep ik iedereen op die 
de “Haegsche Ooievaar Runners” nog niet daadwer-
kelijk ondersteunt,om een genereus gebaar te maken en 
een financiële bijdrage te storten op rekening nummer: 
8321644 ten name van de Haegsche Ooievaar Runners.

Dan pas maakt u het daadwerkelijk wáár: 

“Wie de sok past, ... trekke hem aan!”

Door:

John de Gier

P.R. Commissie

Haegsche Ooievaarrunners

‘Sokken in de verkoop tijdens de Clingendaelcross’

Meer	Domburg!

Cheese! Overdag actief in de buitenlucht…

Kasteel Westhove, thans in gebruik als jeugdherberg..en ’s avonds in stijl op de dansvloer

Maar wat vonden de lopers zelf van het trainingsweekend in Zeeland? Een kort verslag van Peter 
Barnard, loper in de groep van Henk Hoogeveen.

“Het trainingsweekend in Domburg vond ik een heel 
gezellig weekend. Het weer was prachtig. We hebben 
alleen maar zon gehad. Tevens was de omgeving schit-
terend. Heel veel bos en duin waar je niet alleen heerlijk 
kon hardlopen, maar ook wandelen en fietsen.

De organisatie had een leuk programma opgezet. Vanaf 
vrijdagmiddag was je welkom. Sommigen kwamen 
extra vroeg om alvast te kunnen hardlopen of te wan-
delen. Daarna kon je een lichte maaltijd gebruiken. En 
voor diegenen die zin hadden in een drankje was de bar 
opengesteld. En reken maar dat daar gebruik van werd 
gemaakt. De sfeer zat er gelijk goed in. 

Zaterdagochtend was de eerste gezamenlijke looptraining 
in een zonovergoten Zeeland. Het parcours leidde de 
lopers afwisselend door bos, duin en over het strand. 
Van de daaropvolgende brunch werd gretig gebruik 
gemaakt, want ’s middags diende de tweede looptrai-
ning zich alweer aan, dit keer onder begeleiding van de 
plaatselijke trainers (zie artikel elders op deze pagina). 
Deze looptraining voerde de lopers door een prachtig 
natuurgebied. Er waren groepen afgestemd op verschillend 
niveau waardoor iedereen aan zijn trekken kwam. Voor de 
mensen die niet opnieuw de hardloopschoenen aan wilde 
trekken was er een schitterende wandeling georganiseerd. 
Onder begeleiding van een gids werden de mooiste stuk-

ken van de omgeving bekeken en ondertussen over de 
historie van de streek verteld. In de late middag kwam 
iedereen heel tevreden terug. 

Ondertussen was een klein groepje fietsers vanuit Den 
Haag gearriveerd. Zij hadden een hele mooie fietstocht 
gehad. Iedereen dronk in een zeer goede sfeer een paar 
drankjes, alvorens voor het diner aan te schuiven. En ein-
delijk brak dan het langverwachte glitter & glamour feest 
aan. Het was een groot succes! Heel veel mensen hadden 
de moeite genomen te ‘glitteren en glamouren’. Kijk maar 
eens naar de foto’s op de website van de HRR. Vanaf 
negen tot één uur was het alleen maar dansen en feesten. 
Het was mijn inziens een zeer geslaagd feest. 

Bijna vanzelfsprekend stond zondagochtend in het teken 
van de ‘katerloop’. Geen gemakkelijke opgave voor deze 
en gene, maar gelopen werd er toch. De daaropvolgende 
brunch maakte veel goed. Formeel was hiermee een einde 
gekomen aan het trainingsweekend. Veel mensen gingen 
huiswaarts. Anderen gingen nog wandelen, hardlopen of 
fietsen of deden mee aan de stadswandeling in Domburg. 
Tot besluit werd dan nog één drankje genuttigd in de kas-
teeltuin en toen was het echt tijd om op huis aan te gaan.

Door:

Peter Barnard

-	Vervolg	‘Hardlopen	in	Zeeland!’-
Ik kreeg de “snelle” groep met trainer mee en wij liepen 
via het Oranjebos het waterwingebied in. Daar werden 
allerlei versnellingen toegepast en hijgend en puffend 
probeerde ik te voorkomen dat er mensen verdwaalden. 
Gelukkig werd er na iedere versnelling “gestofzuigd” 
zodat iedereen weer bij elkaar kwam. Tussendoor genoot 
iedereen met volle teugen van het zonovergoten landschap 
en (door de extreem heldere lucht) van de vergezichten. Je 
realiseert je dan maar weer eens hoe uniek onze loopom-
geving is! Goed, rustig teruggelopen naar Westhove en 
daarna een koud glas bier!
Ook de andere groepen hadden zich prima vermaakt en 
keerden na ongeveer 90 minuten weer terug.

Op zondagmiddag melden Johan, John, Jack, Ton en 
Hans zich weer en toen was het wel erg rustig rondom 
Westhove….  Er was ‘s avond flink gefeest en veel 
mensen dachten nu maar te moeten gaan wandelen om de 
kater te verdrijven. Zodoende was er maar een groep van 
15 personen waarmee we over strand en duin, Hoge Hil 
en bos gingen in een heel relax tempo.

Na afloop op het terras achter het kasteel was het weer 
heerlijk toeven. Iedereen ontving een fles wijn van onze 
vrienden uit Den Haag en er werden afspraken gemaakt 
over onze komst naar Den Haag voor de CPC. Zij hebben 
dan vast een mooi parkeer- en startplaatsje voor ons!

Verder moet ik ook nog even melden dat Johan zijn plak-
boek uit de jaren 70 had meegebracht! Prachtige foto’s 
van langharige lopers (met baarden!) en uitslagenlijstjes. 
Johan werd tussen al dat geweld 6e in de CPC (toen 15 
km) in een dikke 46 minuten! We waren het er over eens 
dat een wereldprestatie was.

Goed, de nodige contacten zijn gelegd; wie weet waar we 
elkaar nog eens tegenkomen.
Wellicht kan Dynamica een keer op trainingskamp naar 
Scheveningen?

Door:

Hans Corbijn

Atletiekvereniging Dynamica



THE
R

HAGU
OAD

RUNNERS

E

Hot Road Review�	 GEZONDHEID

THE
R

HAGU
OAD

RUNNERS

E

De	kunst	van	het	wedstrijdlopen

Op dagen dat de motivatie gering is, zorgt de 
komende wedstrijd ervoor dat je toch de training 
afwerkt. Wedstrijden vormen vaak de beloning 

voor de zware trainingsarbeid. Er heerst een positieve 
sfeer en een aanstekelijk werkende energie. Maar pas wel 
op: de stimulerende roes van de wedstrijd kan je ertoe 
brengen dat je te veel van je lichaam vergt waardoor 
blessures ontstaan. Wedstrijden zijn intensief. Mocht je 
de wedstrijd overleven, maar zich erna geen rustpauze 
gunnen, dan is een blessure vaak het resultaat. Helaas is 
het evenwicht vaak zoek en wanneer je te hard aanzet 
in een wedstrijd, zullen bepaalde delen van het lichaam 
overbelast raken. De geest herstelt snel maar het lichaam 
doet er langer over. Hier enkele tips voor een goede voor-
bereiding en verzorging.

De week voor de wedstrijd
In de week voor de wedstrijd moet het doel van de trai-
ning niet meer liggen in verbetering van de conditie of 
sneller worden, maar in onderhouden wat je opgebouwd 
hebt. Het is beter een rustige training (duurloop 1 of 2) 
af te werken. De geringe arbeid moet niet te vermoeiend 
zijn, het doel is dat de spieren in beweging blijven en het 
bloed blijft stromen. Zo kom je uitgerust en fris aan de 
start.

Eten en drinken voor de wedstrijd
Wanneer de wedstrijd dichterbij komt moet je geen moei-
lijk verteerbaar voedsel als gebakken of vet voedsel, 
melk, kaas of grote hoeveelheden proteïne eten. Vermijd 

ook een teveel aan rauwkost. Alles wat je 12 tot 18 
uur voor de wedstrijd eet, wordt niet zo snel verwerkt 
dat je er iets aan hebt. In plaats daarvan moet je het 
maar meedragen. Breng daarom de totale voedselinname 
terug. Vloeistoffen zijn van cruciale betekenis, omdat het 
lichaam tijdens grote inspanning teveel mineralen verliest. 
Neem daarom een glas water op elk uur van de dag, met 
name de dag voor de wedstrijd. Dit betekent minimaal 
twee liter vocht per dag.

De warming-up voor de wedstrijd
Een warming-up moet langzaam starten en het lichaam 
geleidelijk in beweging zetten. Door langzaam te lopen 
worden de spieren, pezen en de rest gelijktijdig met de 
interne organen warmer en gaat alles als een eenheid 
werken. De warming-up voor de wedstrijd heeft zowel 
psychologische als fysieke aspecten. Start langzaam, ver-
hoog de inspanning om wedstrijdconditie te stimuleren, 
rust dan uit en verzamel energie om weer klaar te zijn 
voor de wedstrijd. 

Wedstrijdtempo
Bepaal je eigen tempo, laat de omringende lopers je er 
niet toe brengen meer dan 100 a 200 meter sneller dan je 
wedstrijdtempo te lopen. Zonder nadelige gevolgen kan 
men de eerste 200 meter accelereren, mits men vervol-
gens vertraagt tot het wedstrijdtempo. Bij een halve of 
hele marathon doe je er beter aan de eerste 2 km onder het 
wedstrijdtempo te lopen bij wijze van goede warming-up. 
Kies dan je normale wedstrijdtempo en houd dat verder 

vast. Bedenk, dat elke seconde per 2 km die je te snel gaat 
in de eerste helft van de wedstrijd, je 5 tot 10 sec langza-
mer gaat aan het eind. 
Een constante snelheid is het meest effectief en geeft je 
een snellere tijd. De energie en zuurstof worden bij een 
constante snelheid effectiever gebruikt en de lichaams-
temperatuur loopt zo min mogelijk op. Een andere reden 
om langzaam te starten is om koel te blijven, als je het te 
warm krijgt, zal je aanzienlijk langzamer vooruit komen. 
Hoe sneller de lichaamstemperatuur stijgt, des te meer 
bloed zal er naar de oppervlakte van de huid vloeien om 
de warmte te verminderen en des te meer zal je transpi-
reren. Deze processen verminderen de hoeveelheid bloed 
die voor je spieren beschikbaar is, waardoor de zuur-
stofvoorziening en de verwijdering van de afvalstoffen 
beperkt worden. Wanneer de haarvaten bij de huid zich 
verwijden om af te koelen, doen ze dat met een behoorlij-
ke hoeveelheid bloed. Als je een gelijkmatig begintempo 
handhaaft zal je in de tweede helft iets sneller gaan omdat 
het mechanisme van je lichaam steeds effectiever wordt 
terwijl je loopt.

Uitdroging en afkoeling
Genoeg water is essentieel, met name in de wedstrijd. Bij 
het zweten wordt veel vocht onttrokken aan het bloed. 
Een gebrek aan water veroorzaakt een tekort aan dit 
voor cellen en spieren vitale vocht. Glycogeen wordt 
niet zo efficiënt omgezet in brandstof met als gevolg dat 
afval niet goed wordt weggewerkt en er niet snel genoeg 
zuurstof kan worden geleverd. Dit kun je tegen gaan door 

minstens een volle beker vocht bij elke verzorgingspost 
te nemen, juist al vroeg in de wedstrijd, ook al heb je nog 
geen dorst. Giet water over jouw hoofd, dit verkoelt je 
lichaam en helpt de lichaamstemperatuur te verlagen.

Pijn 
Je moet onderscheid leren maken tussen het gevoel dat 
hoort bij het leveren van een prestatie en de pijn die 
wijst op een blessure. Als je spieren harder dan tevoren 
moeten werken, zullen ze te weinig zuurstof krijgen om 
te presteren. De glucose die de spieren voedt, gaat gisten 
en produceert meer afvalstoffen dan je lichaam aankan. 
Snelheidswerk verhoogt de vaardigheid van de spieren 
om een beperkte hoeveelheid zuurstof te leren gebruiken 
en constant te blijven presteren, ook als er afval aanwezig 
is. 

Creatieve afleiding
Afleiding is een sterke bondgenoot. Wanneer je in de ver-
moeidheidszone bent beland, moet je je erdoorheen pro-
beren te slaan met positieve gedachten. Als deze niet meer 
werken moet je afleidingen proberen te vinden, zoals het 
inhalen van de volgende loper, het kijken naar het publiek 
of voor de mannen, zoek een stel mooie billen. 

Door:

Dannis van den Berg 

Fysiotherapeut HRR

In ieder van ons zit de neiging, zich te meten met anderen. Wedstrijden vormen daar een goede uitlaatklep voor en geven een speciale prikkel aan het hardlopen, of je wilt winnen, of alleen de finish wilt 
halen. Maar hoe bereid je je er eigenlijk op voor?

‘Ik	ben	niet	gestresst	voor	een	wedstrijd.	Ik	weet	wat	ik	doe’
Geen hardloopvereniging zonder trainers. The Hague Road Runners telt er een stuk of twintig. Het merendeel is al jaren verbonden aan de club en heeft 
door de tijd heen een eigen kijk op het hardlopen ontwikkeld. In deze rubriek komen verschillende trainers aan het woord. Redacteur Sarah Mollink sprak 
dit keer met Roché Silvius over: voeding.

Je hebt net getraind en eet een broodje gebakken ei. 
Is dat een goede keuze?
‘Het is wel lekker, maar de keuze is eigenlijk uit nood 
geboren’.

Hoezo?
‘Ik vind een eitje niet echt voedzaam eten voor na een 
training. Het bruine broodje eromheen is natuurlijk prima, 
daar zitten koolhydraten in, precies wat ik nu nodig heb. 
In het ei zit niets wat de aangesproken voorraden in je 
lichaam weer aanvult. Ik had zin in iets warms, want ik 
heb vanmiddag geen warm eten gehad. Vandaar dat ik 
voor het eitje ging. Als ze hier een bordje warme pasta 
hadden gehad, dan had ik dat zeker genomen. Ik begrijp 
wel dat het niet haalbaar is voor de mensen achter de 
bar om ook hele maaltijden te gaan koken, maar dat zou 
wel ideaal zijn. Volgens mij zou het ook goed zijn voor 
de sfeer in het clubhuis en er is denk ik ook wel behoefte 
aan. Nu hoor je vaak dat mensen direct na de training naar 
huis gaan omdat ze nog wat moeten eten’.

Wat heb jij altijd in je koelkast en voorraadkastjes 
staan?
‘Die vlokken van chocoworks Baarn moet ik altijd in huis 
hebben. Die vlokken kan ik echt uit duizenden herkennen. 
Ik eet nooit chocolade een reep kan ik zo in de prullenbak 
gooien, daar geef ik echt helemaal niets om, maar mijn 
pak vlokken gaat tot de laatste kruimel op mijn boterham-
men. In mijn ijskast staat jus d’orange en water met en 
zonder bubbels. Ik drink bijna geen melk. Ik vind het vies 
spul. Ik eet eigenlijk bijna geen zuivel. Geen yoghurt, 
geen melk, geen kaas. In zuivel zit vrij veel vet en als je 
al die producten eet dan wordt het geheid heel moeilijk 
om je gewicht onder controle te houden. Ik eet magere 
vleeswaren op mijn brood: kipfilet, fricandeau. Dat tref je 
dus ook altijd aan in mijn voorraad. Om te presteren heb 
je wel vet nodig maar niet te veel, vandaar die keuze. Ik 
houd wel van salami, maar ik vind kipfilet net zo lekker 
en ik weet dat er minder vetten in zitten en dus is dat 
beter’. 

Je bent nergens te dik, maar je let dus wel op vet.
‘Ja, ik let op de verhouding waarin ik koolhydraten, vet en 
eiwit binnenkrijg. Ik heb nooit een probleem gehad met 
mijn gewichtsbeheersing. Mijn verbrandingsniveau ligt 
erg hoog, ook als ik niet sport, maar door het dagelijks 
trainen op hoge snelheid, loopt dat natuurlijk helemaal 
goed. Wat dat betreft heb ik wel geluk. Ik kan heel lang op 
hoge snelheid rennen en zo verbrand je dus alles en soms 
meer van wat ik allemaal naar binnen krijg. Ik heb eerder 
moeite om er genoeg bij te eten. Een paar jaar geleden heb 
ik door een diëtist laten berekenen wat ik aan calorieën 
nodig heb op een dag. Dat zijn 3500 kilocaloriën, wat 
vrij veel is. Aan boterhammen krijg ik dat niet verstouwd 
want na zes boterhammen heb ik het wel gehad. Ik eet 
daarom vaak nog een snelle jelle of een sultana om toch 
genoeg brandstof binnen te krijgen. Ook heb ik een paar 
jaar geleden voor de marathon van Berlijn ook echt geli-
jnd, want op die afstand maakt het natuurlijk enorm uit of 
je een kilo extra moet verplaatsen. Een kilo eraf scheelt 
gewoon in je eindtijd. Ik heb daarvoor laten bekijken wat 
mijn vetpercentage was – dat was op dat moment dertien 
procent – en ik heb laten bekijken wat een verantwoord 
percentage zou zijn voor mij. Een vetpercentage van tien 
procent was nog wel verstandig, maar bij acht procent zou 
ik toch moeten gaan oppassen. Ik ben gestopt met snoepen 
en heb zoveel mogelijk gezond gegeten en zo lukte het me 
om wat gewicht kwijt te raken. Dat was toch nog best las-
tig is, omdat ik met zeventig kilo al vrij licht was’. 

Je drinkt een biertje, want de CPC is nu toch achter 
de rug?
‘Ik drink ook wel in de aanloop naar een wedstrijd een 
biertje, gemiddeld drink ik er twee op een avond. Ik vind 
het lekker en het ontspant. Alle damesbladen schrijven dat 
een glas alcohol niet ongezond is en ik heb het ook nooit 
als nadelig ervaren voor mijn prestaties, dus laat mij maar 
mijn biertje drinken. Ik heb wel eens een tijdje de alcohol 
helemaal geschrapt, maar ik kreeg problemen toen ik 
na de periode er weer mee begon. Nu is mijn lichaam 
gewend aan het spul en kan er mee omgaan. Volgens mij 

is dat gezond, zolang je maar maat houdt met die flesjes 
en er niet allerlei nootjes en zo bij gaat eten, want dat zet 
alleen maar aan. Wat dat betreft is hardlopen een hele 
makkelijke sport: je moet zo snel mogelijk van a naar b en 
extra gewicht maakt dat minder gemakkelijk’. 

En een week voor de wedstrijd. Wat eet je dan?
‘Op mijn boterhammen komt dan geen vlees meer, maar 
vooral nog appelstroop. Verder eet ik pasta met tomat-
ensaus, zonder vlees en kaas. Ik doe er wel eens wat vis 
bij of garnaaltjes en groente en sla. Twee-en-een-half uur 
voor de wedstrijd eet ik niets meer’. 

Van de stress?
‘Nee, omdat het gewoon niet fijn is als je lichaam aan het 
verteren is als je wilt presteren. Ik heb trouwens ook geen 
last van wedstrijdstress. Ik weet immers volledig waar ik 
mee bezig ben. Ik begrijp het echt niet als mensen zomaar 
wat gaan doen. Ik kan je altijd van te voren precies vertel-
len wat mijn tijd zal zijn bij de eerst volgende wedstrijd 
als het weer een beetje meezit. Ik weet immers wat ik 
heb gedaan in mijn trainingen. Ook verken ik steeds het 
parcours heel goed en op mijn dooie gemak van te voren. 
Als ik daarbij een lastig stukje tegenkom ren ik dat een 
paar keer. In de wedstrijd als het gaat om positie kan ik 
dan op die stukjes vaak nog versnellen en inhalen, omdat 
ik dus een mentale voorsprong heb op mijn tegenstander. 
Dat is het spelletje. Bij de CPC heb ik een beginnersfout 
gemaakt. Ik ben te hard gestart. Ik zocht de fout bewust 
op, omdat ik wist dat ik in de voorbereiding steken had 
laten vallen. Ik heb anderhalve week niet kunnen trainen 
door een blessure’.

Door:

Sarah Mollink 

Kijk ook eens 
op onze website:

www.hagueroadrunners.nl
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Een echte stadsloop over zeven bruggen. Ja, die 
loop wilde ik wel eens op mijn lijstje bijschrijven. 
Het was er tot nu toe nog niet echt van geko-
men, maar begin dit jaar heb ik mij dan voor de 
editie van 2008 ingeschreven. Kort verslag van 
Maurice van Schie.

Het zou een zonnige dag worden, maar dat viel 
een beetje tegen. Toch was een temperatuur van 
11 graden voor deze tijd van het jaar redelijk te 

noemen. De Fortis Bruggenloop werd dit jaar voor 23e 
maal georganiseerd. Maar liefst 3.798 mensen hadden 
zich ingeschreven. Om 11.00 uur klonk het startschot en 
daar kwam de mensenmassa dan eindelijk in beweging. 
Dat zorgde ervoor dat we allemaal weer een beetje warm 
werden, want er stond een koude wind. Er was een aar-
dige vertegenwoordiging van The Hague Road Runners 
en het is dan leuk om al die clubkleuren onderweg tegen 
te komen! 

De eerste brug die we tegen kwamen was de Nassaubrug, 
de oudste (1972) stalen ophaalbrug in Rotterdam. 
Vervolgens voerde de route ons over de Lodewijk 
Pincoffsbrug, de welbekende Erasmusbrug en de Nieuwe 
Leuvebrug. 

Op het moment dat ik deze brug passeer is al lang de 
kopgroep met daarin Jorrit Pels, Ruben Scheurwater en 
Jim Svenoy voorbij, maar dat mag de pret niet drukken. 
Voor mij volgen dan nog de Boerengatbrug en de Van 
Brienenoordbrug. Ook geen onbekende brug voor diegene 
die richting Dordrecht of Breda rijdt. Het is een gekke 

beleving om naast zo’n snelweg te lopen. Overigens wel 
een pittig lang stuk met een aardige wind. Richting de 
finish moeten we nog de Persoonshaven over met De 
Piekbrug en uiteindelijk kom ik rond de 1 uur en 6 minu-
ten binnen. 

Jim Svenoy wint de Fortis Bruggenloop Rotterdam in 
een tijd van 46.18 Bij de dames was Nadja Wijenberg 
met ruime voorsprong de winnaar met 54.43. Ook andere 
leden van de vereniging lopen prima tijden: Roche Silvius 
en Eddy Roodakker komen binnen het uur over de streep 
met een tijd van 49.35 (vierde plaats!!) respectievelijk 
57.26. Iedereen van Harte Gefeliciteerd met zijn of haar 
sportieve prestatie!

Sportieve groeten,

Maurice van Schie 

Loopgroep Bert Donnars 
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Zondag	24	februari	2008	

Fortis	Bruggenloop	Rotterdam
Het parcours begint op een pad achter in het duin-

bos van het landgoed en gaat na ruim 100 meter 
linksaf, dwars door het bos, omhoog en omlaag, 

over smalle paardenpaden maar soms ook zo maar tussen 
de beukenbomen door. De eerste ronde is het daar flink 
dringen geblazen. Het tweede stuk van het rondje loopt 
over smalle ruiterpaden, met een enkele hindernis bijv. 
omdat er een boom dwars over het pad ligt. Een prachtig 
parcours dus, bovendien goed afgezet met linten en met 
vrijwilligers op alle punten waar wandelaars en honden 
zouden kunnen oversteken.

Dit jaar was voor mij een bijzondere editie, omdat ik 
lang geblesseerd geweest ben, maar vooral omdat ik mijn 
dochter Karien (eindelijk) had kunnen overhalen om een 
keer mee te crossen. Omdat ik nooit geld meeneem naar 
de club moest ik de € 2 inschrijfgeld voor Karien lenen 
van Paul van Dunnée, die ik een week later terug heb 
betaald met een kop koffie als rente (Paul, dat is 1.820% 
op jaarbasis, reken maar na). Karien wist niet of ze voor 
twee of drie rondjes in moest schrijven, ze koos voor twee 
rondjes.

Voor mij ging de cross goed, lekker weer en een eindt-
ijd van 34.37. Dat resultaat is moeilijk te vergelijken 
met andere jaren omdat het parcours dit jaar weer wat 
anders was uitgezet en omdat de ondergrond van jaar tot 
jaar behoorlijk kan verschillen. Zo hebben we wel eens 
schoenen in de blubber zien staan die waren ‘verloren’ 
door de zuigkracht van de modder, maar dit jaar was 
alles droog en de paardenpaden hadden ook geen gladde 

randen. Toen ik terug was miste ik mijn dochter; ik had 
haar niet gepasseerd, maar ze stond toch niet bij de finish. 
Ze bleek een derde ronde, dus 7,2 km, te hebben gelopen. 
Het ging zo makkelijk en het was veel minder zwaar dan 
ze uit mijn stoere verhalen had opgemaakt. Ze was (bijna) 
als laatste gestart en vond het lopen erg leuk en de sfeer 
gezellig en gemoedelijk. Haar tijd in de uitslagenlijst is 
43,30 op de 4.9 km! Daarmee was ze de laatste op die 
afstand, maar wij weten dat ze beslist niet de langzaamste 
is geweest. Van te voren was ze toch wel een beetje bang 
geweest om als laatste te finishen.

Al met al een geslaagde cross dankzij 218 deelnemers (69 
jeugdcrossers op de 2,5 km, waarvan 40 British scholars, 
wat ik voor onze vereniging zonder jeugdafdeling een 
fantastisch aantal vind, 28 trimcrossers op de 4,9 km en 
121 wedstrijdcrossers op de 7,2 km) en dankzij de prima 
organisatie en een legertje vrijwilligers. Daar mogen we 
trots op zijn. 

Door:

Paul Slijpen

La	Magnétoise	:
Ultra	Trail	Marathon	over	64	km	in	de	Ardennen
Van 6 t/m 13 juli van dit jaar loop ik de Swiss Jura marathon. Een loopje door het Jura gebergte van 
Geneve naar Basel over 350 kilometer. Enige training hiervoor in een beetje vergelijkbaar gebied lijkt 
mij wel zinvol…

Na het klavertje 4 wat ik in januari in de Ardennen 
al had gelopen, de midwintermarathon en een 
aantal lange duurlopen van tussen de 50 en 70 

km zak ik het weekend van 23 februari opnieuw af naar 
de Ardennen voor een Ultraloop over 64 kilometer. De 
zaterdagnacht brengen wij door in een mooi kasteel met 
Bram v/d Bijl, Erwin Borrias en Arnold v/d Kraan.

Zondagmorgen 24 februari zijn wij al vroeg uit de veren; 
om half 6 loopt een wekker af, douchen, ontbijten en op 
weg naar Olne. Hier zetten we onze voertuigen neer en 
stappen in de bus. Deze brengt ons naar Magnée, de start-
plaats. Toch knap: hemelsbreed liggen Olne en Magnée 
ongeveer 5 km uit elkaar. Wij hebben echter 64 km te 
gaan alvorens we weer in Olne zullen aankomen. Het zijn 
64 zware kilometers, zo zal later blijken. Ik voel mij goed, 
ben fit. Mijn doel is ergens te finishen tussen de 8 en 9 
uur. Ik zie wel.

En dan op weg
Een laatste controle van mijn Camelbag; 2,5 liter drinken, 
chocolade, noga, en wat repen moeten mij helpen deze 
tocht te volbrengen. Om acht uur klinkt het startschot. 
Weg zijn we, een kleine 190 lopers. Het dorp uit en dan 
meteen onverhard een afdaling. Het gaat langzaam en 
het parcours is zwaar; veel klimmen en dalen. Modder, 
oneffen paden, veel glibberen en weer klimmen; korte 
zware, steile klimmen. Na 2.45 uur kom ik bij de eerste 
verzorgingspost op 24 kilometer. Ik voel mij prima, drink 
wat en ga weer op pad. 

‘k Loop helemaal alleen, goed opletten dus. De weg is 
gemarkeerd door middel van roze stippen op de weg, 

boomstronken of losse stenen. Ook hangt hier en daar 
een rood wit lint aan een boomtak. Zo rond km 40 loop ik 
Henk Sipers en Henk Geilen achterop. Het vele klimmen 
doen mijn bovenbenen langzaamaan wat stijf worden. Na 
5.50 uur komen we bij de tweede drankpost op ongeveer 
45 kilometer. Hier neem ik wat chocolade en noga, drink 
veel, en samen met Henk loop ik weer verder. Henk 
Sipers heeft veel last, is duizelig en blijft achter ons lopen. 

Het wordt nu toch wel heel zwaar. Een zwaar pad met 
veel modder komt in zicht: goed oppassen dus om niet te 
vallen. Na een goeie 7 uur wordt het heel, maar dan ook 
echt heel zwaar. Olne is in zicht, maar de klim er naar 
toe is lang, loodzwaar, en steil. Met de finish binnen een 
kilometer of 5 geef ik echter niet op. Nog een klein stukje, 
een laatste bocht naar links en we finishen samen. Onze 
eindtijd is van ondergeschikt belang: 7.55.59, dus zelfs 
nog binnen de acht uur. Ik had het niet verwacht en ben 
er dus zeer tevreden mee. Een zeer mooi hardloopshirt 
en een mooie ervaring rijker stap ik onder de douche. We 
krijgen zelfs nog een warme maaltijd aangeboden van de 
organisatie, samen met een Jupiler en die laat ik mij dit 
goed smaken. 

La Magnétoise: een mooie loop in een mooie omgeving. 
Op naar het volgende evenement. Op 8 maart volgt de 
marathon van Diever en op 9 maart de vierde etappe van 
het Willibrorduspad, een trainingsloop over een kilometer 
of 50/55. Heerlijk dat lopen…

Door:

Wim de Kwant

Wim de Kwant fit, fris en schoon aan de start

En dan te bedenken dat dit pad nog vlak loopt…

Clingendaelcross	2008
Al jaren doe ik mee aan onze eigen cross in het fraaie landgoed Clingendael. Het is de mooiste cross 
in het 1 van de 4 circuit, sterker nog de mooiste die ik ken. 

De kopgroep passeert de Brienenoordbrug
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Favoriete	rondje:	parkroute
Den Haag is een groene stad. Voor de derde stad van Nederland heeft het bijzonder veel natuur. Het is niet alleen de zee en de duinen die hier aan bijdraagt, maar ook de vele parken en buitenplaatsen in 
en om Den Haag. Voor de hardlopers onder ons is dat natuurlijk heerlijk. Voor wie al die parken en buitenplaatsen nog niet kent, hebben wij een ‘groene stadsroute’ uitgestippeld. De route is nogal lang, 
vandaar dat het is gesplitst in een noord- en zuidroute. In dit nummer de noordroute, ofwel, de parkenroute.

De noordelijke route loopt door het welgestelde 
Den Haag heen, langs enkele buitenplaatsen 
en parken, vandaar de naam ‘Parkenroute’. 

Overigens, voor de fietsers onder ons: jaren geleden kende 
Den Haag een echte Parkenroute die werd aangeduid door 
bordjes met een ooievaar op de fiets. Die route bestaat 
helaas niet meer – teveel bordjes zijn weg – maar het 
boekje is nog wel op de site van VVV Den Haag te 
vinden.

Het start- en eindpunt van deze route is de Shell 
benzinepomp bij de Scheveningsweg, vlakbij de Prof. 
Teldersweg die de vele auto’s via het Hubertusviaduct 
de stad uit voeren. We steken de weg over en nemen 
het fietspad aan de linkerkant van de weg. De bosjes 
aan weerszijden van de weg worden aangeduid als de 
Nieuwe Scheveningse Bosjes. De Nieuwe Scheveningse 
Bosjes was vroeger gewoon duingebied (de uitgestrekte 
“Wildernisse”), maar in de jaren dertig van de vorige 
eeuw is dit duinterrein door werklozen beplant met 
bomen. De Scheveningseweg waarlangs wij onze route 
vervolgen was lang de toegangsweg tot Scheveningen. 
Aan het eind van de Scheveningseweg aan de linkerkant 
herinnert een hoog, smal wit huis nog aan de tijd dat er tol 
werd geheven op deze weg.
Halverwege deze weg aan de rechterkant ligt Sorghvliet. 
Sorghvliet, ook wel Zorgvliet genoemd is een landgoed 

dat in 1644 door de dichter-Staatsman Jacob Cats 
(“Vadertje Cats”) werd aangelegd als buitenplaats. 
In de 20e eeuw werd de buitenplaats omgevormd tot 
ambtswoning voor de premier, maar Van Agt was de 
laatste premier die daadwerkelijk van de woning gebruik 
maakte. Nu is het vaak het decor voor de ontvangst van 
buitenlandse delegaties van de regering. Helaas kun je 
het huis zelf van af de Scheveningseweg niet zien. Wij 
blijven aan de linkerkant van de weg lopen, steken de weg 
over en laten het Vredespaleis rechts liggen en komen 
uit bij de Java straat. Schuin links, aan de overkant van 
de weg ligt het Willemspark. Nou ja park: nu staat er 
een groot appartementenflat en tal van villa’s, maar tot 
halverwege de 19e eeuw was het een privépark van 
Willem II. Uit geldgebrek heeft zijn zoon Willem III 
dit moeten verkopen aan de gemeente Den Haag. Als 
voorwaarde stelde hij wel dat er villa’s werden gebouwd 
en geen aaneengesloten huizenblokken, met als resultaat 
dat we vandaag de dag door een luxe villapark kunnen 
lopen. (Plein 1813 doet mij persoonlijk overigens erg aan 
Brussel en Parijs denken.) We steken de Javastraat over, 
de Zeestraat in. Deze lopen we helemaal uit, slaan rechtsaf 
het Scheveningse Veer op, langs de Koninklijke Stallen en 
gaan dan linksaf, de Prinsessewal op. Achter de hoge 
muren van de Prinsessewal liggen de Koninklijke Stallen 
en de Paleistuin, onderdeel van paleis Noordeinde. De 
tuin is in 1649 aangelegd door Frederik Hendrik ter ere 

van zijn moeder, Prinses Louise de Coligny. Wat vroeger 
een sierlijke tuin was, is tegenwoordig een gewoon parkje, 
maar dan wel met hele oude bomen. Op een mooie 
zomers dag kun je hier tal van mensen met een boek op 
de banken bij de vijver aantreffen. De tuin is in de 20e 
eeuw ‘om niet’ aan Den Haag geschonken en nu dagelijks 
(tussen zonsopkomst en zonsondergang) vrij toegankelijk 
voor het publiek. Tenminste, als de Koningin geen gasten 
op het paleis ontvangt. 

We lopen nu een stuk door het hart van het oudste 
gedeelte van Den Haag: een stukje Prinsestraat, dan 
linksaf de Molenstraat in, gaan aan het eind weer links 
(Noordeinde), direct rechts (Heulstraat), steken vervolgens 
de Kneuterdijk over en gaan het Lange Voorhout op: een 
van de meest voorname lanen van Nederland – als je de 
auto’s tenminste weg kunt denken. Een in het voorjaar 
is het weinige gras bont gekleurd door een enorme 
hoeveelheid krokussen. Op het Kort Voorhout gaan we 
rechtsaf en bij het Tournooiveld aangekomen linksaf. 
Goed uitkijken hier: we steken de Maliebaan over en 
lopen langs het poffertjeshuis, langs het Malieveld. Aan 
rechterkant zien we Koekamp, oftewel het Koningspark. 
Het is vrij bescheiden en afgezien van een enkel hert en ik 
meen, een (leeg) ooievaarsnest, is er niet heel veel te zien. 
Om de A12 over te steken moeten we aan het eind eerst 
een stukje rechtsaf en dan voor het gebouw van VNO-

NCW (de Kerstboom) linksaf. We lopen een klein stukje 
terug, langs de A12 om dan het pad rechts te nemen wat 
door het Haagse Bos leidt. 

Lees verder op pagina 6

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat 8
2571 BH  Den Haag
Telefoon: 070 - 361 43 43
Telefax:   070 - 360 79 51

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat 8
2571 BH Den Haag
Telefoon: 070 - 361 43 43
Telefax:  070 - 360 79 51

Waar het Wilhelmus klinkt…
Als brave Oranjefan heb ik vanouds zitten genieten van 
het EK allround. En dan vooral natuurlijk van onze 
nationale held Sven. Dat hij drie afstanden won en jam-
mer genoeg op een haar na de winst op de 1500 meter 
liet lopen, was al opmerkelijk. Maar de wijze waarop hij 
op de 10 kilometer twee rondes voor het eind zijn directe 
tegenstander Bøkko met een versnelling in de buitenbocht 
en een ronde onder de 28 seconden declasseerde, is in de 
schaatsgeschiedenis nog niet vaak of nooit vertoond. Ik 
wist niet of het gevoel van bewondering voor Sven het 
medelijden met Havard overheerste, maar wat kan sport 
soms mooi zijn.

Inmiddels is Sven zijn tweede wereldtitel gaan ophalen 
alsof het de gewoonste zaak in de wereld is en is Irene 
verrassend door ‘rising star’ Paulientje afgetroefd.

Zo nu en dan zijn er sporters die hun sport dusdanig 
domineren dat het voor de rest volgens mij niet meer leuk 

is om zelfs nog maar van start te gaan. De Gebreselassies, 
Kramers en Federers van deze wereld: iconen in hun 
sport waar je als eenvoudige recreant alleen maar met 
bewondering naar kan kijken. En waarom ze beter zijn 
dan de rest? Is het de techniek, kracht, toewijding, inzicht, 
doorzettingsvermogen? Of een optelsom van deze fac-
toren? Feit is dat iedere keer als je denkt “beter dan dit 
komt er nooit meer” wéer iemand opstaat om zijn voor-
ganger te doen vergeten. Neem bijvoorbeeld Kenenisa 
Bekele die naadloos het kampioenenstokje van keizer 
Haile overnam en grossiert in wereldtitels en –records op 
de baan en in de cross. En diezelfde Haile liep recent voor 
de 2e keer een tijd onder de 2.05 op de marathon, iets wat 
nooit eerder gepresteerd is. Ik ben benieuwd wat Kenenisa 
ooit op die afstand gaat laten zien.

Op de fiets zijn ‘wij’ - om met Mart te spreken- ook 
weer helemaal top. Was het vorig jaar meiske Vos al die 
meervoudig wereldkampioene werd, nu hebben we sinds 
januari ook nog Lars Boom die in zijn eentje de complete 

(Belgische) wereldtop in het veld, de kou en hun hemd 
liet staan. Kla(r)sse!

Nu we toch in het veld bezig zijn: wie van de lezers heeft 
wel eens de Puinduinrun gedaan? Een leuk recreatief 
loopje rond, op en over de puinduinen bij Ockenburgh. 
Alleen, als je nog geen hekel aan trappen lopen had, dan 
is die mening bij de finish wel bijgesteld! De term ‘stair-
way to heaven’ verandert allengs in ‘stairway to hell’... 
De voldoening en spierpijn zijn er achteraf echter niet 
minder om. Leuk hoor, echt een aanrader. Om met Nike te 
spreken, ‘just do it’!

Wat ook bij menigeen weer de nodige spierpijn opleverde 
was het recent gehouden trainingsweekend van de club 
in Domburg. Lopen, fietsen, wandelen, een spetterende 
feestavond, noem het maar op! Allemaal érg geslaagd in 
zonnig Zeeland met dank aan Hilde, Marijke, Jacques en 
Willem die de nodige uurtjes in de voorbereiding hebben 
gestoken. Ga d’r maar aan staan!

En nu, als ik dit schrijf, komt de CPC weer in beeld, eve-
nals de lente. De ZOT-ters zijn er bijna klaar voor. Nog 
even en Meijendel staat weer in bloei. Ik kan niet wachten 
tot de zomertijd in gaat en we op trainingsavonden weer 
de duinen in kunnen. Niets is vervelender dan de hele dag 
naar het sombere weer buiten te zitten staren, wetend dat 
je ’s avonds in het donker in de regen je temporondjes 
moet gaan afwerken. Als stadsmens wil je toch niets 
liever dan zo maar even lekker dwalen in de natuur op een 
mooie doordeweekse avond? Dus ZOT-ters, hierbij een 
gratis advies: gewoon lid worden! Het mooiste deel van 
het loopjaar gaat nu pas beginnen en eindigt zeker niet bij 
een CPC!

Tot dwaals!

DWALER

Loopdwalen

Kijk ook eens 
op onze website:

www.hagueroadrunners.nl
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Klavertje	4	‘The	Torture	Never	Stops’

vervolg pagina 5 ‘Parkenroute’

Zonder het Haagse Bos was er geen Den Haag: rond 
1200 gingen de Hollandse graven er vanuit hun residentie 
’s-Gravenzande al op jacht. Het gebied beviel zo dat 
een van die graven een buiten verblijf liet bouwen en 
daar is het dorp “Die Haghe” ontstaan. Oorlogen en 
stadsuitbreidingen hebben het bos teruggedrongen naar 
de huidige afmetingen. Helemaal rechtdoor lopend komen 
we bij weer een drukke weg, de Laan van NOI. Ook die 
steken we over alwaar we dan bij een voor vele HRR-
lopers uitkomen bij een bekende straat: de oude Leidse 
Straatweg. We houden het fiets- en wandelpad aan wat 
langs het woonhuis van de Koningin leidt, “Huize Ten 
Bosch”. Het fietspad leidt ons vanzelf weer naar de Leidse 
Straatweg toe, naar de verkeerslichten. Aan de rechterhand 
bevindt zich voormalig buitenplaats “Reigersbergen”.
Binnenkort verreist daar een nieuw automuseum. Wat er 
van Reigersbergen zelf overblijft valt nog te bezien. We 
steken de N44 over, gaan over de brug gelijk links, achter 
de sportvelden langs, bij de eerstvolgende gelegenheid 
links, weer een bruggetje over, direct rechts, door het 

klaphek en houden dan links aan. Weer een bruggetje, 
zelfs twee, en zijn dan midden in park Clingendael. 
Clingedael was ooit een eenvoudige boerderij, maar is 
in de tijd van Huygens, Cates en Westerbaen aan gelegd 
door de befaamde tuinarchitect Philips Doublet III. Hij 
moderniseerde Clingendael geheel naar de smaak en de 
stijl van die tijd. In de negentiende eeuw kreeg het 
buiten zijn huidige vorm en de familie Van Brienen liet 
omstreeks 1850 de ‘Japanse

Tuin’ aanleggen. De tuin is in april/mei gratis toegankelijk 
voor het publiek. De tuin laten we voor het gemak links 
liggen en we lopen rechtdoor, langs het huis en lopen naar 
links, naar de hoofdingang. Bij de poort slaan we rechtsaf, 
lopen langs de ANWB en steken de Van Alkemadelaan 
over. Let op, dit is een drukke weg om te lopen. We gaan 
rechtdoor, gaan bij de verkeerslichten rechtdoor en zien 
dan na enige minuten rechts weer een parkje liggen, met 
een huis met gekleurde luiken “De Rietjes”. Dit parkje 
“Oostduin’ lopen we in. Het park Oostduin, of wat daar 
nog van over is, is in 1580 aangelegd aan tuin behorende 
bij een buitenhuis van Baptist de Montevaldona. Het 

landgoed wisselde steeds van eigenaar, waarvan de 
bekendsten de families Fagel en Van Bylandt waren. 
In 1946 is het grote buitenhuis tenslotte gesloopt. In 
het park staat nog de oude koepel, een gebouw met een 
hoog achthoekig middengedeelte met één verdieping en 
twee lagere zijtorentjes, waar thee werd gedronken door 
de familie. We lopen het park weer uit, naar de van 
Moersseleweg, slaan aan het eind linksaf, gaan direct 
rechts en meteen weer links, de Ruychrocklaan op. Aan 
het eind van deze laan slaan we rechtsaf, de Oostduinlaan 
en bij de eerste straat, Van Berwaerdestraat, weer links. 
Aan het eind gekomen steken we de Waalsdorperweg 
over en lopen dan langs de Vrije School (kijk even of 
dat ivm de aanleg van de Hubertustunnel inderdaad ook 
kan) omhoog, het Hubertuspark in. Het Hubertuspark 
was vroeger een geliefd jachtterrein. Rond 1930 werd hier 
middenin het park door de plantsoenendienst met behulp 
van een aantal werklozen in de werkverschaffing een 
duintop kunstmatig verhoogd. Zo hoog moest het zand 
worden opgekruid, dat vanaf een plateau de zee te zien 
was. Door dit zware karwei kreeg de ‘duintop’ van de 
zandkruiers de bijnaam ‘bloedberg’.

We maken een klein rondje over de top en lopen dan 
aan de kant van het Ministerie van V&W weer omlaag, 
slaan rechtsaf en steken bij het kruispunt over, langs 
Madorudam. Ons laatste park is het het Westbroekpark. 
Dit park is begin 1920 naar een plan van de toenmalige 
directeur van de Plantsoenendienst, Westbroek, aangelegd. 
Eind jaren veertig werd dit park populair, omdat vanaf 
1948 bloemententoonstellingen werden gehouden. 
Het park doet door zijn bloementuin, de losstaande 
boomgroepen en de vele schilderachtige doorkijkjes sterk 
aan de parken in Engeland denken. Het pronkstuk van het 
park is het Rosarium. Er staan de nieuwste soorten rozen 
van kwekers uit de hele wereld en ieder jaar wordt hier 
een show gehouden. Wie wil kan een rondje door het park 
maken, en anders lopen we gewoon op het fietspad langs 
de grote vijver. Nog een paar kleine bultjes, en dan zijn 
weer terug bij onze beginpunt, het benzinestation van de 
Shell.

Door:

Hilde Eugelink

De ploeg van “Courir pour le plaisir’ benadert het hardlopen als een vrijetijdsactiviteit. De nadruk 
ligt bij deze club op het onthaal van de deelnemers. Deelnemers worden gezien als partners en niet 
als tegenstanders. Daarnaast is de inschrijvingsprijs zeer laag en biedt het parcours de deelnemers 
meestal de gelegenheid om mooiste landschappen te ontdekken. Wie kan dat nu weerstaan?

Ik in ieder geval niet en dus schreef ik me in voor “Trefle 
A Quatre Feuilles” oftewel “Klavertje Vier”, een mara-
thon in vier ronden in de provincie Luik in de Belgische 
Ardennen. En zo kon het gebeuren dat ik op een zondag-
morgen om kwart voor zes! (het moet niet gekker worden) 
bij Jan-Willem Six in de auto stapte en na onderweg Wim 
de Kwant te hebben opgepikt, wij na een voorspoedige reis 
op tijd in Olne arriveerden. Op tijd is nog zwak uitgedrukt: 
wij waren de eersten! 

In een desolaat landschap iets buiten Olne lag op een heu-
veltop de startlocatie. Hier vandaag kon je een stuk van de 
route zien en dat beloofde veel heuvels en modder, zeker 
met het toen regenachtige weer. Hier stond ook het gebou-
wtje waar je je kon inschrijven en wat gebruikt werd door 
de plaatselijke sportclubs. Het gebouwtje was multifunc-
tioneel begreep ik, want ik las ook dat het zaaltje te huur 
was voor bruiloften en verjaarspartijen. Niet dat ik de wens 
had daar ooit mijn verjaardag te vieren; het zag er allemaal 
nogal troosteloos uit. Wij zijn dan ook verwend met een 
mooi clubhuis. Die Belgen vonden het echter allang goed 
als er maar een dak opzat en je er pinten kon drinken…
We hadden ook eigenlijk niets te klagen, want voor maar 
zeven eurie kregen wij een mooie loop inclusief een 
prachtig T-shirt. 

Inmiddels was Willem van Prooyen ook gearriveerd en 
waren we in totaal met vier HRR-ers, Wim ging voor de 
hele, Jan-Willem en ikzelf hielden het op drie rondjes, 
totaal 33 km. Willem deed één rondje van 12 km. 

En toen viel om tien uur het startschot en waren wij onder-
weg. Het ging gelijk heuvel op, door een weiland waarna 
we weer daalden en een stukje over de weg door Olne 
liepen. Het eerste rondje was eigenlijk een cross dwars 
door drassige weilanden en zompige omgeploegde akkers. 

Ik had mijn camera bij me en door het fotograferen was ik 
Wim al snel kwijt en raakte ik wat achterop. Het ging niet 
lekker: ik had het warm. Normaal liep ik tot het vriespunt 
in een korte broek en nu was het bijna 10 graden boven nul 
en liep ik te zweten in een lange tight en een regenjack. 
Hoe vreemd kan een mens doen!!!

Maar ik ging door: jasje uit, jasje aan en bij de doorkomst 
voor het 2e rondje gaf ik mijn camera aan de dame van de 
thee. In het 2e rondje gingen we in een bos omhoog door 
een soort geul die door de overvloedige regenval in een 
soort beekje was veranderd. Halverwege stonden er ook 
nog een paar wandelaars,die niet voor of achteruit gingen 
en waar we ons langs moesten wurmen. 

Bij de start van het derde rondje dacht ik aan stoppen, 
maar toen ik vlak na de doorkomst in Olne langs een 
geparkeerde auto liep hoorde ik mijn naam roepen, en zag 
daar Willem en Katy van Prooyen in de auto zitten, Willem 
vroeg me doodleuk om even een stukje terug te lopen; kon 
hij een foto van me maken. IJdel als ik ben deed ik het nog 
ook! Maar het gaf me weer moed en ik besloot ook die 9 
kilometer van het laatste rondje te lopen. In die laatste kil-
ometers speelde er steeds een nummer van Frank Zappa in 
mijn hoofd: The Torture Never Stops. Gelukkig was dit bij 
mij niet het geval en ik finishde dan ook ik in een tijd van 
4.58.55. De winnaar deed het in 2.57.53, Wim liep 4.37.03 
en Jan-Willem ging zo lekker dat hij zijn eerste marathon 
liep in 3.55.35. Willem liep zijn rondje in 1.15.39.

Zoals de tijden al laten zien is Klavertje Vier een zware 
loop, eigenlijk een cross van 42 km.
Kijk voor meer info op: www.courirpourleplaisir.be

Door:

Bas Mullekes  ’De ‘ijdele’ Bas Mullekes’

’Het weinig gezellige, maar functionele clubgebouw’

• Voor al uw stucwerk
• Reconstructie van ornamenten
• Restauratiewerk

Sinds 1988 ervaring voor al uw stukadoorswerk
Gespecialiseerd in ornamentenwerk

Mobiel:  06 200 10 154
S.C.S. Sadhoe

 stukadoorsbedrijf

Voor stukadoorswerk in huizen ouder dan 
15 jaar slechts 6% B.T.W. tarief

’Ploegen door velden die door regenval bijna 
onbegaanbaar zijn geworden’
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De	glimlach	van	ons	Henk

Het wil nog wel eens gebeuren dat er rond 
bijzondere leeftijden, zogetehen kroongetallen 
als 50, speciale aandacht aan de verjaardag van 
de persoon in kwestie wordt besteed. Sommige 
mensen valt die eer vaker te beurt. De loopgroep 
van Henk Hoogeveen wist hem bij zijn verjaar-
dag afgelopen 1 maart op wel heel bijzondere 
manier te verrassen: een lied!

Aanstekers van het geheel waren de dames Jolanda van 
Gisteren, Angelique van Deenen en Janneke Lous. Wie de 
melodie (De glimlach van een kind – Willy Alberty) kent, 
zing rustig met de tekst mee!

De glimlach van ons Henk
Jij halt het wel, ja dat zegt Henk
Jij wordt heel snel, ja dat zegt Henk
Loop nou maar door, het is niet ver
Doe nou maar mee, jij bent een ster

Dank denk je ach, hij weet het wel
Kijk hup, daar gaat het hele stel
En voor je denkt, hoe moet het nou
Is daar de thee en koek voor jou

Refrein:
De glimlach van ons Henk
Doet je beseffen dat je loopt
De glimlach van ons Henk
Die nog een wijntje voor je koopt
Want lopen is de moeite waard
Met soms wel wat verdriet
Maar met lol, resultaat en plezier in ’t verschiet

De glimlach van ons Henk
Die met je loopt en met je drinkt
Die glimlach spoort je aan
Daar kan geen doping tegen aan
Het geeft niet of je langzaam bent
Dat maakt bij Henk niks uit
Want je voelt je gelukkig
Al kom je niet vooruit!

Refrein

Lalalalalalalala

Door:

Loopgroep Henk Hoogeveen 

TE	HUUR	-	2	CAMPERS	VOOR	3	DAGEN
13	-	16	MEI

Huur NU de campers van de Haegsche Ooievaar Runners 
NORMALE PRIJS 750,- euro van vrijdag t/m donderdag 
Roparun-prijs	3	dagen	voor	250,-	euro 
(of voor elk aannemelijk bod)
 
De campers zijn beschikbaar vanaf 
dinsdag 13 tot en met donderdag 15 mei 2008 
 
Interesse?	Bel	of	mail	naar:
pr@haegscheooievaarrunners.nl of 
Maurice van Schie 06-51237682

Onze aanbieding is besproken met verhuurder
Mercedes 416 CDI Evolution en Fiat Ducato Maess SLX

Hemd	van	je	lijf
Om te rennen is er maar heel weinig nodig. Wel zijn er dat ene onmisbare shirtje, dat flobberige broekje, dat fijne waterflesje of die peperdure 
boordcomputer, die het lopen tot een feest maken. Daarover vragen we je het hemd van het lijf. In deze editie: Angel Sellier (29), over haar lange grijze 
jasje.

‘Ik loop altijd in mijn lange grijze jasje. Ik heb hem 
een jaar geleden gekocht bij de Zwerfkei in Woerden 
en sindsdien heb ik hem steeds aan in de training. 

Ook in de zomer heb ik het jasje aan, want ik ben een 
ongelooflijke koukleum, dat ben ik altijd al. Het jasje 
heeft er een paar weken geleden voor gezorgd dat ik 
mijn buik niet verbrandde. Ik was vermoeid en ik had 
honger, na de training. Je kent dat misschien wel dat je 
je zo draaiierig voelt, dat ze zelfs een beetje gaat zwalken 
van vermoeidheid aan het eind van de training. Dat had 
ik waarschijnlijk die avond ook. Ik maakte thuis snel 
een bamisoep klaar, maar ik bleef met wat kleding haken 
achter de kom met gloeiend hete soep. Die viel over mijn 
schoot. De ambulance kwam en ik werd afgevoerd naar 
het ziekenhuis met tweedegraads brandwonden op mijn 
bovenbenen, want het was wel weer pech dat ik net die 
avond een hele dunne flieberbroek aanhad.
Ik kreeg een hele lieve kaart van mijn loopgroep bij 
trainer Ed Zijl. Ik vond het zo leuk dat ze aan me gedacht 
hebben’.’

‘Anderhalve week na dat incident ben ik op de loopband 
gaan staan om weer te kijken of ik kon lopen. Ik kon 
niet harder dan twee-en-een-halve kilometer per uur. Ik 
wilde weer wat doen, want mijn conditie ging per dag 
dat ik niets deed achteruit. Ik stoorde me daaraan omdat 
de competitie met golven, waar ik aan meedoe, ook weer 
begint.’

‘Ik vind hardlopen een leuke sport, omdat het de 
eenvoudigste manier is om iets aan je conditie te doen. 
Ook op vakantie is het handig. Je neemt je schoenen mee 
en je bent klaar. En het voegt echt wat toe om juist in 

clubverband te rennen. Onze trainer noteert alle namen en 
alle tijden om op een leuke manier toch het competitieve 
element er in te brengen. Ik dacht van te voren dat het 
rennen in een groepje veel vrijblijvender zou zijn, maar 
dit motiveert veel meer. Dat weet ik zeker. Ik had geluk. 
Bij de eerste training die ik volgde bij mijn groep twee 
jaar geleden was er een picknick georganiseerd in de 
duinen. Zo kreeg ik gelijk een hartelijk welkom en kon 
ik met wat mensen al even praten, want dat gaat onder 
het hardlopen niet altijd heel gemakkelijk. Ik loop in 
het weekeinde graag met Viviane de Groot, die ook bij 
Ed Zijl loopt, als het mogelijk is loopt ook haar hondje 
Scooby met ons mee.’ 

‘Angel Sellier in haar favoriete jasje’

• bouwkundig advies
• complete verbouwingen
• kozijnen en gevelreparatie

• sanitair 
• c.v. installaties
• metsel-en voegwerk

G.J.v.d.Hengel Juliana van Stolberglaan 259 2595 CG Den Haag
070-3836264   06-51466453 vdhengel@casema.nl

Bardienst draaien? 

Gewoon doen!
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Ieder jaar is het weer een gok hoeveel mensen er dit 
jaar mee zullen doen. Wij, het bestuur van de Royal 
Ten, wedden altijd met elkaar over de aantallen die we 

gaan halen. Onze Joop, die de businessteams moet bin-
nenslepen, is altijd erg optimistisch en heeft daardoor al 
menig flesje wijn verloren. Maar goed, getallen zijn maar 
getallen. Waar het natuurlijk om gaat is de gemoedelijke 
sfeer die altijd bij onze wedstrijd heerst. Volgens mij is 
dit onze grote kracht en moeten we hier trots op zijn. 
Zonder de CPC af te kraken, vraag ik mij toch wel eens 
af wat de mensen daar nog aan vinden. Drommen mensen 
opeengepakt zowel voor als na de loop. Vrijwilligers die 
je al rokend de weg wijzen of totaal niet begrijpen wat je 
aan het doen bent.

Ook als organisatie van die grote wedstrijd, verlies je 
toch de binding met de loper. Het wordt afstandelijk, 
het menselijke contact met veel vrijwilligers en lopers is 
niet meer mogelijk. Het bos is uit zijn voegen gegroeid. 
Door de bomen op het Lange Voorhout zie je de poppetje 
binnenkomen zonder je te realiseren dat het allemaal 
individuen zijn. Zelf begeleid ik de laatste jaren de lop-
ers uit mijn groep en deel vervolgens vol goede moed de 
bekende oranje folders van de Royal Ten uit. In het begin 
houd je de folder nog hoog, maar aan het eind zakt hij 
toch. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk, omdat bij de 
21km in anderhalf uur tijd misschien wel 15.000 mensen 
voorbij zijn gegaan. Meestal delen we dan 6.000 folders 
uit. Zou de helft van die mensen komen dan zijn we al 
binnen met ons deelnemersaantal.

Gemoedelijkheid dus, onze grote kracht. 

Terug naar de roots, de belangen van de lopers. 
Lopers organiseren een wedstrijd voor lopers. Die vri-
jwilligers begrijpen wat de lopers meemaken en ervar-
en. Vrijwilligers die weten hoe dat gevoel is als men 
over die streep gaat, ongeacht hoe lang je er over doet. 
Vrijwilligers die blijven klappen en wachten tot de laatste 
over die meet is. Dat is, denk ik, wat de lopers zo prettig 
vinden bij ons. Dat is wat wij ook kunnen bieden, omdat 
wij weten wat het is. 

Ik was in januari bij de gemeente om over de subsidie 
te praten die wij ontvangen en daar vroegen zij ons naar 
onze ambitie. Of wij ook zo groot wilden worden als de 
CPC. Ik moest ze teleurstellen; tot nu toe willen wij een 
wedstrijd organiseren die nog gewoon leuk is. Een wedstr-
ijd van maximaal 3.000 deelnemers, waar bij telt dat bijna 
iedereen de finish haalt en niet dat er zoveel mogelijk 
deelnemers ingeschreven zijn. Wij hebben relatief gezien 

weinig uitvallers, omdat de meeste lopers ook echt willen 
lopen en niet zomaar eens een keer mee willen doen.

Wij zijn in ieder geval klaar om er weer een leuke hap-
pening van te maken. Het gevoel dat er straks bijna 
3.000 deelnemers komen en tevreden naar huis gaan met 
hun medaille om hun nek. Waarom 3.000? We hebben 
namelijk zoveel medailles besteld. Alléén kunnen wij dat 
niet, dan blijft het bij dromen en Road Runners zijn doen-
ers. Ik doe dus een beroep op u om de 12e editie weer tot 
een groots feest te maken. Eenvoudig 1 dagje in dienst 
staan van andere lopers en je opgeven als vrijwilliger. 
Wij hebben u nodig en u heeft een naam op te houden 
om de leukste en gezelligste wedstrijd van Zuid Holland 
te blijven.

Aarzel niet en schrijf je vandaag nog in als vrijwilliger, 
dat kan via het inlegvel in dit clubblad, waarna je het op 
de club ik kan leveren in de groene bus. Opsturen mag 
ook, maar het makkelijkste is het per e-mail door te geven 
via onze website www.royalten.nl of onze HHR site.

Mocht je meer informatie willen over wat er te doen 
is, neem dan contact op met Herman van der Stijl, de 
vrijwilligerscoördinator van deze wedstrijd. Hij is ver-
antwoordelijk voor het juiste aantal vrijwilligers en ook 
nog op de juiste plek. Ieder jaar kost hem dit een aantal 
slapeloze nachten, dus vraag ik je dit jaar:

Help Herman de nacht door en meld je vroeg aan als 
vrijwilliger.

Ik hoop verder nog een beetje een zonnige dag en dan 
staat niets ons meer in de weg voor een prachtige wed-
strijd op 25 mei 2008.

Met sportgroeten,

Marcel den Dulk

The Hague Royal Ten

De	12	editie	van	de	The	Hague	Royal	Ten	komt	eraan
Net terug van mijn wintersportvakantie, zie ik op de teller van onze website dat het nog maar 81 
dagen duurt tot de wedstrijddag. Ook kan ik zien dat er al meer dan 100 mensen zich hebben inge-
schreven. The 12e editie van The Hague Royal Ten nadert met rasse schreden.

ZONDAG 25 MEI 2008
START 12:15 UUR: AO ADVIES KIDSRUN

START 13:00 UUR: ZIER RUNNING 5 KM

START 14:00 UUR: KNAU-WEDSTRIJD

HOLLAND RUNNER 10 KM - VIDIA BUSINESS-RUN

WWW.ROYALTEN.NL

12e THE HAGUE ROYAL TEN
BEZUIDENHOUTSEWEG 40 - DEN HAAG

GEORGANISEERD DOOR:

Hoe	gaat	het		met	het	HRR	Racingteam?
Het HRR Racingteam, de trots van de vereniging! 
Dit voorjaar zijn de lopers van het Racingteam 
vooral op het Zorg & Zekerheid Circuit te vinden. 
Hoe ze het hebben gedaan vertelt Marcel den 
Dulk, trainer van het HRR Racingteam.

In het Zorg en Zekerheidcircuit draaien de meeste atleten 
van het Racing Team mee met het korte circuit. Roché 
Silvius steekt met kop en schouders hierboven uit. Van de 
vier wedstrijden heeft hij er al drie gewonnen en een keer 
eindigde hij op de 2e plaats.

In het algemeen klassement staat Jeroen Koot nu op num-
mer 4 en Huub Redegeld op nummer 6. Grote kans dat 
Roché het korte circuit zal winnen.

Op zaterdag 16 februari liep Roché de 
Heinenoordtunnelloop, ook hier presteerde hij weer goed. 
Deze loop gebruikte hij meer als training voor de CPC-
loop, maar toch liep hij met 1.11.46 naar een 2e plek over-
all. In zijn klasse 35+ werd hij natuurlijk eerste.

Verder bereidt het Racingteam zich natuurlijk voor op de 
komende CPC (red: die bij het ter perse gaan net achter de 
rug is). We zijn benieuwd!

Door:

Marcel den Dulk

HRR Racing Team

Kijk ook eens 
op onze website:

www.hagueroadrunners.nl
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Bardienst draaien? 

Gewoon doen!

Dames	vallen	tegen	in	het	HRR	clubklassement
Elk voorjaar worden er tijdens de algemene leden vergadering bekers uitgereikt aan de winnaars van het clubklassement. Over 2007 waren de prestaties voor het clubklassement bij de dames teleurstellend. 
Alleen in de klasse V45 kon een beker uitgereikt worden. 

In alle andere klassen was geen dame die voldoende 
punten heeft gehaald om voor de beker in aanmerking 
te komen. Niet alleen liepen de meeste dames geen 5 

wedstrijden, maar ook was het gemiddelde per gelopen 
wedstrijd te laag om in aanmerking te komen voor een 
beker. Kom op dames, zorg er voor dat over het seizoen 
2008 alle bekers uitgereikt kunnen worden.

Spelregels clubklassement 
Het blijkt overigens dat veel leden niet op de hoogte zijn 
van het clubklassement, of niet weten hoe je in dit klasse-
ment terecht komt. Daarom volgt hier een uiteenzetting.

Welke wedstijden tellen mee, welke niet?
Aan het begin van elk jaar wordt er op internet en 
op het publicatiebord van het wedstrijdsecretariaat  een 
lijst gepubliceerd met wedstrijden die meetellen voor 
het klassement. Dit zijn zes baanwedstrijden en verder 
wegwedstrijden over 5, 10, 15, 20, 25 en 30 km, over 10 
EM en halve en hele marathons. Crossen en wedstrijden 
over niet standaard afstanden worden niet in deze lijst 
opgenomen, omdat hierover geen clubrecords worden 
bijgehouden en juist de clubrecords zijn de basis voor 
de toekenning van de punten voor elke prestatie op een 
bepaalde afstand. Om de timetrials niet te zwaar mee te 
wegen tellen alleen de 2 beste timetrials mee voor het 
klassement. Voor leden met een wedstrijdlicentie tellen 
verder alle lopen mee. Voor leden zonder wedstrijdlicentie 
tellen alleen de twee beste timetrials, de vier 1 van de 4 
lopen over 10 km en de 10km of halve marathon van de 
CPC mee. Voor het bepalen van de behaalde punten voor 
het clubklassement tellen de vijf beste resultaten van het 
jaar mee.

Rekenen met het clubrecord
Voor het bepalen van het aantal punten wordt voor elke 
afstand uitgegaan van het clubrecord op die afstand. Het 
clubrecord en het behaalde resultaat tijdens een wedstrijd 
worden omgerekend in seconden. Het aantal behaalde 
punten bedraagt 1000 x clubrecord / resultaat. Iemand 
loopt bijvoorbeeld de 10 km in 0:41:35 (= 2495 s) en het 
clubrecord op de 10 km is 0:29:45 (=1785 s), dan verdient 
hij of zij 1000 x 1785 / 2495 = 715,43 punten.

Leeftijd en sexe
Bij het opstellen van het klassement wordt rekening 
gehouden met de leeftijd en het geslacht. Er zijn zowel 
voor de vrouwen als voor de mannen bekers beschikbaar 
in de verschillende leeftijdsklassen. Hierbij wordt ieder-
een die jonger is dan 35 jaar ingedeeld bij de senioren. 
Wie ouder is dan 34 hoort bij de masters. Bij de masters is 
men per 10 jaar ingedeeld in een aparte klasse, dus 35-44, 
45-54, 55-64, 65-74 en boven de 75 jaar.

Minimum aantal punten
Als men in zijn of haar klasse als eerste is geëindigd 
betekend dit nog niet dat men de beker voor deze klasse 
krijgt, want voor het verkrijgen van de beker dient men 
een minimaal aantal punten te behalen. Dit minimale 
punten aantal is afhankelijk van de klasse waarin men 
uitkomt en is als volgt vastgelegd.

15 km weg:
• Roché Silvius liep op 24 februari de 15 km in Rotterdam in 0:49:33. Dit is 21 seconden sneller dan hij op 5 

december 2004 in Lisse liep. Hij is hiermee 10 seconden sneller dan Willem de Graaf op 25 mei ’99 in Nijmegen 
en staat nu op de eerste plaats in de categorie M35.

• Jan Nieuwenburg zette op 2 december in Lisse op de 15 km een tijd van 1:13:18 neer. Hiermee neemt hij de 
eerste plaats in de categorie M65 over van Harm Hendriks, die op 17 november 1997 in Nijmegen de 15 km in 
1:16:37 liep.

• Jane Parsons verbeterde tijdens de Bruggenloop in Rotterdam op 24 februari haar persoonlijk record met 78 
seconden en blijft met 1:20:35 op plaats 4 staan in de categorie V55.

10 EM weg:
• Rémon van Lunzen liet op 27 januari in Uithoorn een tijd van 0:53:06 noteren op de 10 Engelse mijlen. In de 

categorie M35 komt hij met deze tijd op de eerste plaats, gevolgd door Willem de Graaf met 0:53:38. Jan de Groot 
verdwijnt hierdoor met 0:54:35 gelopen op 17 januari 1999 in Leimuiden uit de vitrine.

• Henk Breugom wisselt in de categorie M60 met van Jan van der Roest van plaats. Henk liep op 27 januari de 
10 EM in Uithoorn in 1:14:54 en staat daarmee op de derde. Jan van der Roest zakt naar plaats vier met 1:16:00 
gelopen op 9 oktober 1988 in Amsterdam.

20 km weg:
• Jane Parsons liep op 14 oktober 2007 in Parijs de 20 km in een tijd van 1:55:02. Aangezien dit de eerste keer 

was dat bij de HRR deze afstand werd gelopen in de categorie V55 staat Jane hier nu op de eerste plaats in deze 
categorie.

Marathon:
• Dick van Es liep op 10 februari een marathon van Scheveningen naar Zandvoort in een tijd van 4:49:00. Voor 

Dick is dit geen super tijd, maar omdat hij net voor de jaarwisseling 65 jaar is geworden is deze prestatie toch 
goed voor een eerste plaats in de categorie M65. Jan Nieuwenburg was de eerste 65 plusser bij de HRR die een 
marathon liep. Hij staat nu met 5:14:32 gelopen op 18 mei 2007 in Apeldoorn op de tweede plaats bij de M65.

Door:

Izaak Luteijn

Wijzigingen	in	de	vitrine	met	de	besten	aller	tijden
Ook in de eerste maanden van 2008 zijn weer enkele prestaties geleverd die in aanmerking komen voor een plaats in de vitrine met de besten aller tijden.

Mannen   Vrouwen

Klasse Minimum Per wedstrijd Klasse Minimum Per wedstrijd

MSE 4250 850 VSE 3750 750

M35 4000 800 V35 3500 700

M45 3500 700 V45 3250 650

M55 3250 650 V55 3000 600

M65 3000 600 V65 2750 550

M75 2500 500 V75 2250 450

Winnaars clubklassement 2007
Over het jaar 2007 zijn de bekers uitgereikt aan:
Mannen senioren Jeroen Koot met 4446,11 punten
Mannen masters 35 Roché Silvius met 4603,55 punten
Mannen masters 45 Peter van Leeuwen met 3973,78 punten 
Mannen masters 55 Jacques Merx met 3580,05 punten
Mannen masters 65 Jan Nieuwenburg met 3216,90 punten
Vrouwen masters 45 José Willemse met 3645,74 punten.

De clubklassement resultaten van alle HRR-leden die in 
2007 in een wedstrijd punten hebben behaald zijn ook te 
vinden op de HRR internetsite (www.hagueroadrun-
ners.nl) onder “Clubprestaties / prest.klassement/2007”. 
Hier staan ook de resultaten over de jaren 1999 t/m 2006 
en onder “kalender/wedstr.2008” zijn de wedstrijden te 
vinden die dit jaar meetellen voor het clubklassement.

Door:

Izaak Luteijn
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UITSLAGEN
Coopertest, Den Haag, 12 minuten, 15-11-2007

Pos. Cat. Afstand Naam

1 M65 2605  Munk de, Peter

3 M65 2532  Gerritsen, Harry

2 M40 2532  Dijkhuizen, Marco

5 M60 2500  Overduin, Chiel

4 V55 2500  Moesman, Sonja

6 M60 2365  Ammerlaan, Wim

7 M60 2340  Hunen van , Gerard

8 M60 2320  Brecht van, Nico

9 V60 2305  Jacqueline Zwarts

10 V55 2250  Wagenaar, Heleen

11 M65 2200  Dalmeijer, Jan

12 V60 1985  Roel, Terry

13 M70 1930  Meinders, Piet

14 V60 1869  Dulk-Salters den, Albien

15 V40 1775  Zijl van, Heidi

    

36e PWN Egmond Halve Marathon, Egmond, 

21100 m, 13-1-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

35 Mbus 1:27:32 Frijzer, Joost

153 Mrec 1:27:32 Kuunders, Martien

163 Mbus 1:39:43 Merx, Jacques

499 Mbus 1:45:08 Messerschmidt, Marty

116 M50 1:46:16 Molenkamp, Jan

87 M55 1:52:55 Toor van, Hans

183 M40 1:54:43 Aarden, Aart

143 M50 1:55:33 Reinicke, Ed

    

Gouwe Cross, Waddinxveen, 7750 m, 19-1-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

4 M60 0:42:12 Zijl, Eddy

    

Klavertje Vierloop, Olne (B), 12000 m, 20-1-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

2 M60 1:15:39 Prooijen van, Willem

    

Klavertje Vierloop, Olne (B), 42195 m, 20-1-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

16 M40 3:55:35 Six, Jan Willem

18 M50 4:58:55 Mullekes, Bas

    

Kenwoodrun Z&Z 3 kort, Uithoorn, 5000 m, 27-

1-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:15:56 Silvius, Roché

5 MSE 0:16:52 Koot, Jeroen

7 MSE 0:16:57 Roodakker, Eddy

8 MSE 0:16:59 Redegeld, Huub

15 MSE 0:18:26 Heiningen van, Erik

8 Mjun 0:19:12 Graaf de, Niels

20 MSE 0:19:20 Beekhuizen, Albert

10 Mjun 0:19:22 Claessens, Stefan

23 MSE 0:19:56 Geest van, Leo

6 VSE 0:20:14 Berg van den, Sandra

29 MSE 0:20:18 Hofschreuder, Ronald

32 MSE 0:20:25 Berg van den, Alex

36 MSE 0:21:29 Rutten, Walter

37 MSE 0:21:30 Roseboom, Martijn

13 VSE 0:21:39 Brunings, Melanie

40 MSE 0:21:41 Zijl, Eddy

14 VSE 0:21:53 Mooren, Nadine

45 MSE 0:22:03 Schoemaker, Ruud 

46 MSE 0:22:04 Luteijn, Izaak

15 VSE 0:22:29 Graauw de, Tobijn

16 VSE 0:22:30 Telgen, Yvonne

53 MSE 0:22:58 Claessens, Jean

57 MSE 0:23:30 Elzinga, Harrie

59 MSE 0:24:06 Vlasblom, Joost

60 MSE 0:24:20 Graauw de, Toon

63 MSE 0:24:40 Dunn, Mike

26 VSE 0:25:29 Donkelaar van, Femke

28 VSE 0:25:39 Groot de, Viviane

68 MSE 0:25:40 Noordman, Ruud

78 MSE 0:27:17 Ammerlaan, Wim

42 VSE 0:27:18 Meijdenberg van den, Eefje

43 VSE 0:27:21 Meijer, Else

43 VSE 0:27:21 Meer van der, Yvon

64 VSE 0:28:59 Beenakkers, Monique

73 VSE 0:29:36 Kuiper, Sylvia

108 MSE 0:30:33 Bronkhorst, Peter

98 VSE 0:32:39 Vlasblom, Arianne

108 VSE 0:33:59 Dool, Jeanette

Kenwoodrun Z&Z 3 midden, Uithoorn, 10000 m, 

27-1-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

26 M35 0:42:18 Wezel van, John

18 M55 0:47:22 Scheffer, Jaap

88 M45 0:51:30 Aller van, Bert

18 V45 0:53:46 Borsboom, Ronneke

53 V45 1:00:30 Wagenaar, Heleen

42 V35 1:03:22 Messerschmidt, Jolanda

    

Kenwoodrun Z&Z 3 lang, Uithoorn, 16100 m, 

27-1-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

2 M35 0:53:06 Lunzen van, Rémon

50 M45 1:13:03 Golhashem, Ali

28 M55 1:14:54 Breugom, Henk

74 M45 1:17:27 Messerschmidt, Marty

    

Puinduinrun, Den Haag, 7000 m, 27-1-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

14 M 0:38:50 Hesselink, Gijs 

24 M 0:41:41 Koopman, Johan

41 V 0:49:04 Korterink, Marike

    

Puinduinrun, Den Haag, 10000 m, 27-1-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

6 M 0:44:30 Mientjes, Marcel

25 M 0:49:40 Stijl van der, Herman

59 M 0:55:59 Vierling, Gertjan

83 M 0:58:30 Remmelink, Leendert

    

Acht van Apeldoorn, Apeldoorn, 8000 m, 3-2-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

963 Mrec 0:49:48 Zuurmond, Hans

438 Vrec 0:52:31 Messerschmidt, Jolanda

    

Mini Marathon, Apeldoorn, 18500 m, 3-2-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

878 Mrec 1:36:32 Hesselink, Gijs 

    

Asselronde, Apeldoorn, 27500 m, 3-2-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

361 M 2:15:53 Dijk van, John

430 M 2:18:56 Kamsteeg, Marcel

452 M 2:19:33 Messerschmidt, Marty

592 m 2:25:35 Rutten, Walter

    

1 van de 4 Koplopers, Delft, 10000 m, 10-2-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:33:44 Trinthamer, Vincent(Sparta)

2 M35 0:35:26 Mientjes, Marcel

1 VSE 0:37:31 Broeksma, Sanne(PAC R’dam)

5 M35 0:38:45 Kneefel, Floris

2 M45 0:39:00 Leeuwen van, Peter

3 M45 0:39:11 Kempkes, Peter

7 M45 0:40:40 Kroft van der, John

15 MSE 0:41:03 Terlouw, Hans

16 MSE 0:41:29 Karelse, Jaap

18 MSE 0:42:38 Heijer den, Avram

2 M55 0:42:44 Toet, Ton

18 M45 0:43:23 Rip, Cees

3 M55 0:43:23 Merx, Jacques

4 M55 0:43:26 Breugom, Henk

6 M55 0:44:04 Groeneveld, Jan

7 M55 0:44:45 Prooijen van, Willem

27 M45 0:45:29 Groen, Peter

10 M55 0:46:12 Nieuwenburg, Jan

1 V45 0:46:14 Hoekstra, Margriet

11 M55 0:46:24 Slijpen, Paul

45 M45 0:50:42 Aller van, Bert

    

Roadrunnersloop Z&Z 4 kort, Leiden, 5000 m, 

10-2-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:16:08 Silvius, Roché

1 Mjun 0:16:45 Jumelet, Maarten(AV Rijnsoever)

5 MSE 0:17:08 Koot, Jeroen

6 MSE 0:17:24 Roodakker, Eddy

12 MSE 0:18:12 Heiningen van, Erik

15 MSE 0:19:21 Scholtens, Marco

6 Mjun 0:19:22 Claessens, Stefan

26 MSE 0:19:22 Beekhuizen, Albert

7 Mjun 0:19:41 Graaf de, Niels

1 VSE 0:19:42 Schmidt, Silke(Leiden)

18 MSE 0:19:46 Hofschreuder, Ronald

19 MSE 0:19:55 Velu, Roland

24 MSE 0:20:42 Geest van, Leo

26 MSE 0:20:53 Berg van den, Alex

2 VSE 0:20:59 Berg van den, Sandra

33 MSE 0:21:49 Rutten, Walter

34 MSE 0:21:51 Cornelissen, Leo

36 MSE 0:22:12 Zijl, Eddy

37 MSE 0:22:22 Luteijn, Izaak

8 VSE 0:22:25 Telgen, Yvonne

9 VSE 0:22:27 Mooren, Nadine

10 VSE 0:22:49 Graauw de, Tobijn

46 MSE 0:23:35 Claessens, Jean

54 MSE 0:24:41 Vlasblom, Joost

55 MSE 0:24:42 Graauw de, Toon

61 MSE 0:25:11 Dunn, Mike

18 VSE 0:25:22 Lentze-Muller, Simonette

19 VSE 0:25:42 Donkelaar van, Femke

68 MSE 0:26:04 Elzinga, Harrie

23 VSE 0:26:20 Groot de, Viviane

71 MSE 0:26:31 Noordman, Ruud

34 VSE 0:27:22 Meer van der, Yvon

35 VSE 0:27:28 Meijdenberg van den, Eefje

82 MSE 0:27:40 Ammerlaan, Wim

37 VSE 0:27:44 Leeuwen van, Hester

48 VSE 0:29:08 Vlasblom, Arianne

50 VSE 0:29:22 Beenakkers, Monique

54 VSE 0:29:26 Kuiper, Sylvia

59 VSE 0:29:47 Meijer, Else

104 MSE 0:30:42 Bronkhorst, Peter

68 VSE 0:30:52 Gimberg, Yvonne

84 VSE 0:33:16 Mahler, Margery

92 VSE 0:35:28 Dool, Jeanette

95 VSE 0:35:47 Manders, Annet

    

Roadrunnersloop Z&Z 4 midden, Leiden, 10000 

m, 10-2-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:33:40 Gouw, Pim(AV Zuidwal)

1 M35 0:34:57 Sunder, Henry(AV’40)

1 M55 0:38:37 Hoorn van der, Martien

   (AV De Spartaan)

1 VSE 0:38:54 Jongerius, Marlies

   (Rotterdam Atletiek)

1 V45 0:39:53 Linde van de, Marianne(AAC)

1 V35 0:40:33 Heemskerk, Nicoline

   (Leiden Atletiek)

27 M35 0:44:50 Wezel van, John

25 M55 0:49:23 Scheffer, Jaap

9 VSE 0:49:29 Schutjes, Maaike

20 V35 0:51:57 Engelen, Suzanne

18 V45 0:52:27 Stel, Veronica

73 M35 0:54:03 Nieuwkerk van, Harry

29 V45 0:55:12 Borsboom, Ronneke

65 V45 1:00:55 Wagenaar, Heleen

46 V35 1:02:37 Messerschmidt, Jolanda

    

Roadrunnersloop Z&Z 4 lang, Leiden, 15200 m, 

10-2-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:51:35 Woerden, Michael

   (De Veenlopers)

1 M45 0:56:15 Neut van der, 

   Chris(AV Startbaan)

45 M45 1:13:38 Messerschmidt, Marty

    

8e Noord-Aa Polderloop, Zoetermeer, 5000 m, 

10-2-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:16:11 Burg van, Jesse(Ilion)

22 MSE 0:23:08 Remmelink, Leendert

    

8e Noord-Aa Polderloop, Zoetermeer, 10000 m, 

10-2-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 MSE 0:35:08 Kaaij van der, Dick(-)

13 MSE 0:42:47 Ruijter de, Frank

    

31e Groet uit Schoorl, Schoorl, 21000 m, 10-2-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M40 1:10:14 Krotwaar, Luc(Prins Hendrik)

1 M45 1:18:06 Burger, Peter(AV Castricum)

4 M45 1:20:14 Graaf de, Willem

99 M40 1:32:06 Nijs de, Thimo

16 Mbus 1:32:27 Ruijter de, Frank

103 Mbus 2:08:33 Berg van de, Dannis

    

Ultimarathon, Schev.-Zandvoort, 42195 m, 10-2-

2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Man 3:10:24 Driessche vd, Mark(-)

12 Man 3:43:40 Philipse, Hein

22 Man 4:04:45 Vierling, Gertjan

31 Man 4:49:00 Es van, Dick

    

Bruggenloop, Rotteerdam, 15000 m, 24-2-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M35 0:46:16 Svenoy, Jim(Rotterdam Atl.)

2 M35 0:49:33 Silvius, Roché

1 VSE 0:54:43 Wijenberg, Nadja(Unitas)

15 MSE 0:57:25 Roodakker, Eddy

63 MSE 1:02:39 Wulfert, Joris

74 MSE 1:04:49 Heijer den, Avram

51 M35 1:06:22 Schie van, Maurice

6 M55 1:06:41 Merx, Jacques

59 M45 1:08:57 Jong de, Arie

5 V40 1:09:35 Meijboom, Petra

30 M55 1:13:19 Parsons, John

95 M50 1:15:24 Molenkamp, Jan

177 M40 1:15:50 Aarden, Aart

348 MSE 1:16:24 Paulides, Jordie

111 M50 1:16:53 Reinicke, Ed

63 M55 1:17:45 Toor van, Hans

133 M50 1:19:19 Peeren van, Ralf

17 V55 1:20:35 Parsons, Jane

83 M55 1:23:27 Don Griot, Jose

46 V45 1:29:33 Geng, Marion

99 M60 1:46:21 Verhagen, Titus

    

HRR-Clingendael Trimcross, Den Haag, 4900 m, 

24-2-2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 Mrec 0:16:08 Heus de, Fulco(AV’23)

14 Mrec 0:25:46 Koopman, Johan

18 Mrec 0:30:25 Heiningen van, Erik

    

HRR-Clingendaelcross, Den Haag, 7200 m, 24-2-

2008

Pos. Cat. Tijd   Naam

1 M45 0:24:40 Brouwer de Koning, 

   Tim(Leiden Atletiek)

1 MSE 0:25:09 Trinthamer, Vincent(Sparta)

1 M35 0:26:06 Bovenkamp, Ernst

   (De Koplopers)

1 M55 0:26:46 Buis, Ad(Phoenix)

12 MSE 0:28:42 Wevers, Jeroen

7 M45 0:28:53 Kempkes, Peter

8 M45 0:29:22 Six, Jan Willem

13 MSE 0:29:41 Terlouw, Hans

1 V35 0:31:14 Ramakers, Helmi(Haag Atletiek)

5 M55 0:31:25 Toet, Ton

1 VSE 0:32:12 Bronsgeest, Merijn

1 V45 0:32:14 Glorie, Astrid(Loopgroep PK)

3 V45 0:34:02 Hoekstra, Margriet

25 M45 0:34:22 Messerschmidt, Marty

13 M55 0:34:37 Slijpen, Paul

2 VSE 0:36:45 Schutjes, Maaike

29 M45 0:37:22 Wisse, Peter

19 M55 0:37:41 Graauw de, Toon

17 MSE 0:40:03 Spaans, Bassey

17 M35 0:41:16 Haverhals, Arno

22 M55 0:42:24 Dunné van, Paul

23 M55 0:44:20 Ammerlaan, Wim
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ORGANISATIE	THE	HAGUE	ROAD	RUNNERS,
Maart	2008

TECHNISCHE COMMISIE
Peter Kempkes (voorzitter) 070-300 0429
Annet Manders (secretariaat) 070-385 7496

TRAINERSCORPS
Carla van Beelen  070-511 8141
Ronneke Borsboom  070-383 4109
Rodi Druif  070-383 7024
Bert Donnars  06-2166.6074
Marcel den Dulk  06-5497 4263
Pieter de Graaf  06-2541 3636
Jos de Graaf  070-386 7300
Henk Hoogeveen  06-5472 1822
Marc Hornung  070-365.4410
Ben van Kan  070-397 8253
Erik Kerklaan  070-393 8512
Peter Leegstra  070-323 5310
Henk van Leeuwen  070-386 0233
Peter van Leeuwen  070-347 2673
Izaak Luteijn  06-2339 8576
Wim Moolhuijzen  070-327 0647
Joop den Ouden  06-1444 6400
Jacques Overgaauw  070-347 9234
Frans Perdijk  070-394 4677
Ed Reinicke  0174-22.1710
Terry Roel  070-347 4567
Jan Ruigrok  070-393 0209
Herman vd Stijl  070-393 9485
Ed Zijl  06-2309 5534

PARAMEDISCH CORPS
Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg ma avond  06-51110224
 na 20.00 uur 070-386 4053

Masseurs:
Trudy de Lange ma/wo avond 06-4215 0679
Johan Koopman do avond 070-347 6131
Peter Hoek di ochtend 070-350 5281

Vertrouwenspersoon:
Diny Kuijer (alleen avonduren) 070-3839775

BESTUUR
Het bestuur van  THE HAGUE ROAD RUNNERS
 Groenendaal 11 2244 BK  Wassenaar 
 070-3281025
John Agterof 070-360 0786
(voorzitter) voorzitter@hagueroadrunners.nl 
Leendert Remmelink 070-363 8393
(secretaris) secretariaat@hagueroadrunners.nl 
José Willemse 070-317 5869
(2e secretaris) secretariaat@hagueroadrunners.nl 
Izaak Luteijn 070-3554156 / 06-2239 8576
(wedstrijdsecr.) wedstrijdsecretariaat@hagueroadrunners.nl

Antoinette Jans 070-347 3894
(penningmeester) penningmeester@hagueroadrunners.nl
 giro 263 6951
Jelle van der Veen 070-323 6092
(accommodatie)

CLUB VAN 100
Rabobank Den Haag en omgeving rekening 14.01.58.235
Ben Hermans 070-347 3873
(voorzitter)
Han Elkerbout 070-383 5386
(vice-voorzitter)
Aad Overdevest 070-517 1822
(penningmeester)
Frans Perdijk 070-394 4677
(bestuur)

LEDENADMINISTRATIE
Avram den Heijer    (06)-2296 5135 
 (di,do,vr,za,zo na 17.00 uur)
 ledenadministratie@hagueroadrunners.nl 
 p/a Groenendaal 11 
 Spreekuur elke 1e en 3e woensdag 
 van de maand 
 2244 BK  Wassenaar 
 van 20:45 tot 21:45 in het clubgebouw.
 Giro 2636075, t.n.v. “HRR contributie” 
   
BARCOMMISSIE
Herman van der Stijl 070-393 9485
(voorzitter)
Ruud van Groeningen 06-5353 3941

WEBMASTER
Theo Smit theo@zijn.org 
 070-3834080 / 06-53532687
E-mail:  webmaster@hagueroadrunners.nl
Website HRR:  www.hagueroadrunners.nl
Website racing Team: www.hrr-racingteam.nl

CLUBKLEDING
Ed Zijl 06-23095534
 ehzijl@wanadoo.nl

REDACTIE HOT ROAD REVIEW
Hilde Eugelink 070-362 7401
p/a Groenendaal 11 heugelink@telfort.nl
2233 BK Wassenaar redactie@hagueroadrunners.nl
André Westerhuis 070-378 5352
 wesnet@wanadoo.nl
Sarah Mollink sarah.mollink@gmail.com 

HRR 
Evenementenkalender

Maart
9  1 van de 4   SPARTA
31 Time Trial

April
14 ALV

Mei
25 The Hague Royal Ten
26 Time Trial
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ZONDAG 25 MEI 2008
START 12:15 UUR: AO ADVIES KIDSRUN

START 13:00 UUR: ZIER RUNNING 5 KM

START 14:00 UUR: KNAU-WEDSTRIJD

HOLLAND RUNNER 10 KM - VIDIA BUSINESS-RUN

WWW.ROYALTEN.NL

12e THE HAGUE ROYAL TEN
BEZUIDENHOUTSEWEG 40 - DEN HAAG

GEORGANISEERD DOOR:

Hot Road Review


